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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek/ subjek Penelitian  

1. Gambaran Objek Penelitian 

Waroeng Spesial Sambal ini merupakan rumah makan yang menjadikan 

sambal sebagai menu utama yang disajikan. Waroeng SS memiliki kantor pusat 

dan gedung pelatihan di Jl. Kaliurang. Waroeng SS ini didirikan oleh Pak Yoyok 

yang pada saat itu merupakan mahasiswa teknik kimia UGM. Berawal dari hobi 

memasak dan kesukaannya pada cita rasa pedas akhirnya pak Yoyok pun memulai 

usahanya dengan bermodalkan 900 ribu dengan dibantu oleh beberapa rekannya. 

Waroeng SS yang pertama kali didirikan pada tanggal 20 Agustus 2002 

merupakan warung bertenda sederhana yang berlokasi di Jl. Kaliurang sebelah 

barat Graha Sabha Pramana UGM. Pada awalnya Waroeng Spesial Sambal hanya 

merekrut 6 karyawannya dengan juru masak yang masih ditangani oleh pak 

Yoyok sendiri. Pada perkembangannya Waroeng SS yang pertama memiliki 

prospek yang sangat bagus sehingga kurang dari tiga bulan Waroeng SS kedua 

berdiri di Condong Catur sehingga Waroeng SS pun memperluas cabangnya di 

Yogyakarta. Cabang Waroeng SS yang di Yogyakarta sendiri memiliki 16 cabang. 

Hingga saat ini perkembangan dan perluasan cabang terus dilakukan oleh 

perusahaan hingga memiliki kurang lebih 85 cabang yang tersebar diseluruh 

Indonesia dengan jumlah karyawan kurang lebih 3806 karyawan dengan rincian 

3312 karyawan warung dan 494 dibagian manajemen (data tahun 2018).  
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Cita cita Waroeng SS di awal berdirinya adalah ingin menjadi saluran rejeki 

yang bermanfaat untuk keluarganya, karenanya Waroeng SS senantiasa dirawat 

dengan penuh ketekunan, kerja keras, keikhlasana dan kejujuran. Meramu, 

mengulek dan memasak untuk hasil yang tidak sekedar enak tapi juga 

mengesankan, melayani dengan ketulusan hati dan keramahan serta menjaga agar 

warung selalu bersih, rapi dan indah adalah bagian dari kekuatan bertumbuh 

kembangnya Waroeng SS. Komunikasi untuk menumbuhkan sikap saling 

pengertian antar anggota keluarganya diharapkan dapat memperkokoh rasa 

kebersamaan untuk memiliki Waroeng SS sebagai saluran rejeki bersama. 

Visi dan misi Waroeng SS adalah mensejahterakan keluarga besar Waroeng 

SS baik lingkup internal maupun eksternal seperti karyawan, pelanggan, supplier 

dan kemitraan. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 16 cabang Waroeng SS area Yogyakarta 

didapatkan hasil empat cabang Waroeng SS area Yogyakarta dengan pengambilan 

sampel secara purposive sampling. Adapun cabang Waroeng SS yang sudah dipilih 

secara acak dan semua karyawan yang memenuhi syarat diempat cabang yang akan 

dijadikan responden penelitian ini yaitu: 

Tabel 4.1. 

 Profil Empat Cabang Waroeng SS 

No Cabang Jumlah karyawan 

1 Kyai Mojo 28 karyawan 

2 Godean 27 karyawan 

3 Bantul 32 karyawan 

4 Plengkung Gading 34 karyawan 

Jumlah 121 karyawan 

Sumber: Lampiran 2 Data Karakteristik Responden 
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2. Hasil Pengumpulan Data 

Tabel 4.2 

Hasil Pengumpulan Data 

Kuesioner yang dibagikan 128 

Kuesioner yang terkumpul 121 

Kuesioner yang rusak 1 

Kuesioner yang digunakan 120 

Response rate 94,53 

Sumber: Data diolah 2018 

3. Deskripsi Responden 

Berdasarkan pengumpulan data di lapangan melalui pengumpulan jawaban 

kuesioner yang diperoleh dari responden, maka diperoleh gambaran mengenai 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama bekerja sebagai 

berikut: 

 a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kategori  Frekuensi Presentase (%) 

Pria 61 50.83 % 

Wanita 59 49.17 % 

Total  120 100 % 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.3. dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin karyawan 4 cabang Waroeng Spesial Sambal (SS) area 

Yogyakarta yaitu pria sebanyak 61 responden (50,83%), wanita 59 responden 

(49,17%). 
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b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Kategori  Frekuensi Presentase (%) 

19-24 Tahun  63 52.5 % 

25-29 Tahun  45 37.5 % 

30-34 Tahun  7 5.83 % 

35-39 Tahun  2 1.67 % 

> 40 3 2.5 % 

Total 120 100 % 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan gambar 4.4. dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan usia karyawan 4 cabang Waroeng Spesial Sambal (SS) area 

Yogyakarta, yaitu 19-24 tahun sebanyak 63 responden (52,5%), 25-29 tahun 

sebanyak 45 responden (37,5%), 30-34 tahun sebanyak 7 responden (5,83%), 35-

39 tahun sebanyak 2 responden (1,67%), > 40 tahun sebanyak 3 responden (2,5%).  

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja  

 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Kategori  Frekuensi Presentase (%) 

0-2 Tahun  40 33 % 

2-4 Tahun  49 41 % 

4-6 Tahun  20 17 % 

> 6 Tahun  11 9 % 

Total 120 100 % 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan lama bekerja karyawan 4 cabang Waroeng Spesial Sambal (SS) area 
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Yogyakarta, yaitu 0-2 tahun sebanyak 40 responden (33%), 2-4 tahun sebanyak 49 

responden (41%), 4-6 tahun sebanyak 20 responden (17%), > 6 tahun sebanyak 11 

responden (9%).  

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

Uji kualitas instrumen digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen 

dalam penelitian ini, apakah sudah memenuhi kriteria valid dan reliabel. Daftar 

pernyataan dalam penelitian ini terdiri dari 38 pernyataan yang bisa 

merepresentasikan setiap variabel dengan 120 jumlah responden dan diolah dengan 

menggunakan aplikasi AMOS versi 22 

Hasil uji validitas dan reliabilitas CFA yang didapatkan dari pengujian 

kualitas instrumen dengan AMOS versi 22 bisa dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Validitas & Reliabilitas 

Variabel Butir 
Factor 

Loading 

Construct 

Reliability 

Kepemimpinan 

Transfomasional 

KT1 0,812 

0,9505 

KT2 0,811 

KT3 0,717 

KT4 0,762 

KT5 0,819 

KT6 0,832 

KT7 0,869 

KT8 0,860 

KT9 0,787 

KT10 0,833 

Manajemen 

Berkeadilan 

MB1 0,826 

0,8767 
MB2 0,834 

MB3 0,737 

MB4 0,801 
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Variabel Butir 
Factor 

Loading 

Construct 

Reliability 

Employee 

Engagement 

EE1 0,844 

0,9699 

EE2 0,821 

EE3 0,825 

EE4 0,822 

EE5 0,849 

EE6 0,824 

EE7 0,902 

EE8 0,865 

EE9 0,867 

EE10 0,874 

EE11 0,873 

EE12 0,877 

Kinerja 

Karyawan 

KK1 0,809 

0,9636 

KK2 0,787 

KK3 0,787 

KK4 0,855 

KK5 0,860 

KK6 0,845 

KK7 0,852 

KK8 0,841 

KK9 0,845 

KK10 0,850 

KK11 0,809 

KK12 0,828 

      Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas membuktikan bahwa semua indikator 

pernyataan yang mewakili 4 variabel dinyatakan valid dengan nilai > 0,5. Data 

dinyatakan valid ketika nilai factor loading > 0,5 (Ghozali, 2011). Untuk uji 

validitas data formal yang menggunakan AMOS versi 22 dari semua daftar 

pernyataan yang mewakili setiap variabel yang diujikan.  

Hasil pengujian dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai construct 

reliability > 0,7 (Ghozali, 2011). Hasil pengujian dalam penelitian ini 

memperlihatkan bahwa nilai C.R yang terdapat dalam variabel Kepemimpinan 

Transformasional sebesar 0,9505, Manajemen Berkeadilan sebesar 0,8767, 
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Employee Engagement sebesar 0,9699 dan Kinerja Karyawan sebesar 0,9636, 

yang mana nilai dari setiap variabel mempunyai nilai lebih besar dari 0,7. 

Berlandaskan dari hasil penelitian tersebut maka bisa disumpulkan bahwa semua 

instrumen penelitian ini reliabel sehingga bisa digunakan dalam penelitian ini. 

C. Statistik Deskriptif 

Untuk mengetahui nilai rata-rata dari masing-masing indikator dalam 

penelitian ini maka digunakan statistik deskriptif terhadap variabel penelitian, 

Pengukuran jawaban responden dari kuesioner yang sudah disebarkan maka 

pengukuran dalam penelitian ini menggunakan interval sebagai berikut: 

Interval = 
Nilai Maksimum−Nilai Minimum

Kelas Interval
 

                             

Interval = 
5−1

5
= 0,8 

Berdasarkan interval diatas, maka interpretasi dari nilai kelas-kelas interval atas 

jawaban yang diperoleh dari responden, sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Interpretasi Dari Nilai Kelas-Kelas Interval 

Interval  Interpretasi  

1,00 – 1,79  Sangat Rendah  

1,80 – 2,59  Rendah  

2,60 – 3,39  Sedang  

3,40 – 4,19  Tinggi  

4,20 – 5,00  Sangat Tinggi  

Sumber: Lampiran 4 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel intrepetasi dari nilai kelas kelas interval di atas dapat digunakan 

sebagai acuan untuk hasil statistik deskriptif terhadap rata rata dari masing masing 

indikator yang diujikan dalam penelitian ini, adapun hasil dapat dilihat dari tabel 

berikut: 
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Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Variabel Kepemimpinan 

Transformasional 

                                        Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

KT1 120 2 5 3.94 

KT2 120 2 5 3.96 

KT3 120 2 5 3.95 

KT4 120 2 5 3.92 

KT5 120 2 5 4.01 

KT6 120 2 5 4.03 

KT7 120 2 5 3.98 

KT8 120 2 5 3.98 

KT9 120 2 5 4.04 

KT10 120 2 5 4.00 

Rata-rata    3.98 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Pada table 4.8 diatas bisa dilihat bahwa statistik deskriptif responden dalam 

memberikan penilaian dalam setiap item variabel mengindikasikan tingkat 

penilaian responden terhadap variabel Kepemimpinan Transformasional. Rata-rata 

penelitian responden dalam penilaian ini ialah 3.98 dengan skor maksimal 5 dan 

minimum 2. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel 

Kepemimpinan Transformasional ini adalah tinggi karena berada diantara 3,40 - 

4,19. 

Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Variabel Manajemen Berkeadilan 

Variabel N Minimum Maximum Mean 

MB1 120 2 5 3.93 

MB2 120 2 5 3.93 

MB3 120 2 5 3.93 

MB4 120 2 5 3.95 

Rata-rata    3.93 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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Pada table 4.9 diatas bisa dilihat bahwa statistik deskriptif responden ketika 

memberikan penilaian dalam setiap item variabel mengindikasikan tingkat 

penilaian responden terhadap variabel Manajemen Karir Berkeadilan. Rata-rata 

penelitian responden dalam penilaian ini ialah 3.93 dengan skor maksimal 5 dan 

minimum 2. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel 

Manajemen Berkeadilan dalam kategori ini adalah tinggi karena berada diantara 

3,40 - 4,19. 

Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Variabel Employee Engagement 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

EE1 120 2 5 4.14 

EE2 120 2 5 4.10 

EE3 120 2 5 4.09 

EE4 120 2 5 4.06 

EE5 120 2 5 4.08 

EE6 120 2 5 4.07 

EE7 120 2 5 4.03 

EE8 120 2 5 4.13 

EE9 120 2 5 4.05 

EE10 120 2 5 4.05 

EE11 120 2 5 4.12 

EE12 120 2 5 4.09 

Rata-rata    4.08 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Pada table 4.10 diatas bisa dilihat bahwa statistik deskriptif responden 

ketika memberikan penilaian dalam setiap item variabel mengindikasikan tingkat 

penilaian responden terhadap variabel Employee Engagement. Rata-rata penelitian 

responden dalam penilaian ini ialah 4.08 dengan skor maksimal 5 dan minimum 2. 
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Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel Employee 

Engagement ini adalah tinggi karena berada diantara 3,40 - 4,19. 

 

Tabel 4.11 Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Karyawan 

Variabel N Minimum Maximum Mean 

KK1 120 2 5 3.95 

KK2 120 2 5 4.08 

KK3 120 2 5 4.03 

KK4 120 2 5 3.97 

KK5 120 2 5 4.00 

KK6 120 2 5 4.03 

KK7 120 2 5 4.02 

KK8 120 2 5 4.02 

KK9 120 2 5 4.08 

KK10 120 2 5 4.06 

KK11 120 2 5 4.01 

KK12 120 2 5 4.03 

Rata-rata    4.02 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Pada table 4.11 diatas bisa dilihat bahwa statistik deskriptif responden 

ketika memberikan penilaian dalam setiap item variabel mengindikasikan tingkat 

penilaian responden terhadap variabel Kinerja Karyawan rata-rata penelitian 

responden dalam penilaian ini ialah 4.02 dengan skor maksimal 5 dan minimum 2. 

Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel Kinerja Karyawan 

dalam kategori ini adalah tinggi karena berada diantara 3,40 - 4,19. 

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM 

(Structural Equation Modeling) yang dioperasikan dengan menggunkan aplikasi 

AMOS versi 22 sesuai dengan model yang dikembangkan pada penelitian ini. 
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Langkah-langkah tersebut mengacu pada proses analisis SEM menurut (Hair, et. 

Al., 1998 dalam Ghozali 2011). Adapun urutan langkah-langkah analisis tersebut 

meliputi: 

1. Pembahasan Model Berdasarkan Teori 

Pengambangan model dalam penelitian ini berdasarkan atas rancangan 

analisis data yang telah disebutkan pada Bab II. Secara umum model 

tersebut terdiri dari dua variabel independen (eksogen) yaitu 

Kepemimpinan Transformasional dan Manajemen Berkeadilan, satu 

variabel dependen (endogen) yaitu Kinerja Karyawan dan variabel 

intervening yaitu Employee Engagement. 

2. Menyusun Diagram Alur (Path Diagram) 

Setelah pengembangan model berbasis teori, maka dilakukan langkah 

selanjutnya yaitu menyusun model tersebut dalam bentuk diagram alur yang 

akan memudahkan untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas yang akan 

diuji. Dalam diagram alur, hubungan antara konstruk akan dinyatakan melalui 

anak panah. Anak panah yang lurus menunjukkan hubungan kausal yang 

langsung antara konstruksi satu dengan konstruksi yang lainnya. Pengukuran 

hubungan antara variabel dengan menggunkan SEM dinamakan structural 

model. Berdasarkan landasan teori yang telah disebutkan maka dibuat diagram 

jalur untuk SEM sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Diagram Alur 

3. Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan Struktural 

Langkah selanjutnya setelah model dinyatakan dalam diagram alur pada 

langkah ke 2 tersebut, dinyatakan ke dalam persamaan structural dalam Bab 

III. 

 

Gambar 4.2 Persamaan Struktural 
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4. Input Matriks dan Estimasi Model 

Kovarian dan korelasi digunakan dalam input matriks. Sedangkan 

estimasi model yang digunakan yaitu estimasi maksimum likelihood (ML), 

estimasi ML telah dipenuhi dengan asumsi sebagai berikut: 

a. Ukuran Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 120 responden. Jika 

mengacu pada ketentuan yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang 

representative dalam model SEM adalah sekitar 100-200 (Ghozali, 

2011). Jadi, ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini telah 

memenuhi asumsi yang diperlukan uji SEM. 

b. Uji Normalitas Data 

Ghozali (2011) menyatakan uji normalitas dilakukan dengan 

menggunkan z value (critical ratio atau C.R pada output AMOS 22.0) 

dari nilai skewness dan kurtosis sebaran data. Nilai kritis sebesar ± 2,58 

pada tingkat signifikan 0,01. Hasil Uji Normalitas data bisa dilihat pada 

Tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

Variable min max 
ske

w 
c.r. 

kurtosi

s 
c.r. 

KK12 
2.00

0 

5.00

0 

-

.539 

-

2.409 
-.190 -.425 

KK11 
2.00

0 

5.00

0 

-

.390 

-

1.743 
-.542 

-

1.212 

KK10 
2.00

0 

5.00

0 

-

.556 

-

2.487 
-.569 

-

1.273 

KK9 
2.00

0 

5.00

0 

-

.516 

-

2.309 
-.376 -.840 
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Variable min max 
ske

w 
c.r. 

kurtosi

s 
c.r. 

KK8 
2.00

0 

5.00

0 

-

.703 

-

3.144 
-.111 -.248 

KK7 
2.00

0 

5.00

0 

-

.352 

-

1.573 
-.470 

-

1.051 

KK6 
2.00

0 

5.00

0 

-

.450 

-

2.011 
-.320 -.715 

KK5 
2.00

0 

5.00

0 

-

.531 

-

2.375 
-.252 -.563 

KK4 
2.00

0 

5.00

0 

-

.654 

-

2.927 
-.065 -.145 

KK3 
2.00

0 

5.00

0 

-

.457 

-

2.045 
-.349 -.780 

KK2 
2.00

0 

5.00

0 

-

.492 

-

2.202 
-.551 

-

1.233 

KK1 
2.00

0 

5.00

0 

-

.593 

-

2.651 
-.080 -.179 

EE12 
2.00

0 

5.00

0 

-

.757 

-

3.384 
-.157 -.350 

EE11 
2.00

0 

5.00

0 

-

.732 

-

3.272 
-.294 -.656 

EE10 
2.00

0 

5.00

0 

-

.847 

-

3.788 
.061 .136 

EE9 
2.00

0 

5.00

0 

-

.656 

-

2.933 
-.184 -.410 

EE8 
2.00

0 

5.00

0 

-

.797 

-

3.565 
-.193 -.431 

EE7 
2.00

0 

5.00

0 

-

.705 

-

3.154 
-.339 -.757 

EE6 
2.00

0 

5.00

0 

-

.750 

-

3.354 
-.016 -.035 

EE5 
2.00

0 

5.00

0 

-

.721 

-

3.223 
-.223 -.499 

EE4 
2.00

0 

5.00

0 

-

.562 

-

2.514 
-.265 -.593 

EE3 
2.00

0 

5.00

0 

-

.734 

-

3.282 
-.073 -.164 

EE2 
2.00

0 

5.00

0 

-

.695 

-

3.109 
-.118 -.263 

EE1 
2.00

0 

5.00

0 

-

.670 

-

2.996 
-.413 -.924 

MB4 
2.00

0 

5.00

0 

-

.485 

-

2.169 
-.358 -.801 
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Variable min max 
ske

w 
c.r. 

kurtosi

s 
c.r. 

MB3 
2.00

0 

5.00

0 

-

.244 

-

1.091 
-1.058 

-

2.365 

MB2 
2.00

0 

5.00

0 

-

.653 

-

2.922 
.265 .592 

MB1 
2.00

0 

5.00

0 

-

.225 

-

1.004 
-.450 

-

1.005 

KT10 
2.00

0 

5.00

0 

-

.398 

-

1.780 
-.707 

-

1.580 

KT9 
2.00

0 

5.00

0 

-

.439 

-

1.964 
-.555 

-

1.240 

KT8 
2.00

0 

5.00

0 

-

.649 

-

2.902 
-.428 -.958 

KT7 
2.00

0 

5.00

0 

-

.587 

-

2.625 
-.557 

-

1.246 

KT6 
2.00

0 

5.00

0 

-

.669 

-

2.992 
-.312 -.697 

KT5 
2.00

0 

5.00

0 

-

.642 

-

2.873 
-.172 -.386 

KT4 
2.00

0 

5.00

0 

-

.518 

-

2.315 
-.365 -.817 

KT3 
2.00

0 

5.00

0 

-

.224 

-

1.001 
-.651 

-

1.457 

KT2 
2.00

0 

5.00

0 

-

.342 

-

1.530 
-.662 

-

1.481 

KT1 
2.00

0 

5.00

0 

-

.481 

-

2.151 
-.745 

-

1.665 

Multivariat

e  
    10.495 1.043 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menandakan uji normalitas secara 

univariate mayoritas berdistribusi normal karena nilai critical ratio (c.r) untuk 

kurtosis (keruncingan) maupun skewness (kemencengan), berada dalam 

rentang -2,58 sampai +2,58. Sedangkan secara multivariate data memenuhi 

asumsi normal karena nilai 1,043 berada di dalam rentang ± 2,58. 
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5.  Identifikasi Outliers 

Untuk melihat Evaluasi terhadap multivariate outliers yaitu melalui 

output AMOS Mahalanobis Distance.  Standard yang digunakan pada tingkat 

p <0.001. Jarak tersebut dievaluasi dengan menggunakan X2 pada derajat bebas 

sebesar jumlah variabel terukur yang digunakan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini variabelnya berjumlah 38 pernyataan, kemudian melalui program 

excel pada sub-menu Insert – Function – CHIINV lalu masukkan probabilitas 

dan jumlah variabel terukur sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Nilai Batas Mahalanobis Distance 

Maka diperoleh hasil 70,702. Artinya seluruh data/hasil yang lebih 

besar dari 70,702 adalah outliers multivariate.  

Tabel 4.13 Hasil pengujian outliers 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

18 62.287 .008 .607 

119 59.107 .016 .564 

24 56.211 .029 .674 

9 55.871 .031 .507 

23 52.785 .056 .807 

3 51.383 .072 .872 

20 51.019 .077 .826 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

93 49.175 .106 .947 

45 49.123 .107 .904 

36 49.122 .107 .836 

43 49.078 .108 .755 

34 48.682 .115 .736 

108 48.364 .121 .705 

91 47.889 .131 .714 

68 47.807 .132 .634 

65 47.350 .142 .649 

21 47.028 .150 .634 

26 46.988 .150 .545 

49 46.631 .159 .545 

94 46.321 .167 .537 

28 45.954 .176 .549 

15 45.828 .179 .491 

14 45.039 .201 .637 

109 43.954 .234 .838 

112 43.796 .239 .814 

46 43.759 .240 .759 

41 43.682 .243 .708 

78 43.399 .252 .714 

22 43.128 .261 .720 

17 42.913 .269 .710 

99 42.399 .287 .785 

6 42.218 .294 .771 

7 42.124 .297 .733 

38 42.037 .300 .690 

33 41.976 .303 .636 

60 41.761 .311 .633 

16 41.251 .330 .727 

98 41.102 .336 .707 

1 40.485 .361 .821 

103 39.987 .382 .884 

113 39.967 .383 .847 

92 39.781 .391 .843 

105 39.750 .392 .802 

89 39.535 .401 .806 

50 39.180 .417 .846 

120 39.177 .417 .798 

19 39.033 .423 .785 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

70 39.019 .424 .731 

111 38.986 .425 .678 

48 38.977 .426 .613 

87 38.946 .427 .552 

11 38.816 .433 .530 

95 38.774 .435 .473 

66 38.712 .437 .424 

4 38.443 .449 .457 

101 37.930 .473 .588 

116 37.885 .475 .533 

90 37.756 .481 .512 

71 37.712 .483 .457 

30 37.475 .494 .480 

12 37.429 .496 .426 

58 37.424 .496 .358 

110 36.501 .539 .654 

2 36.352 .546 .643 

32 36.187 .554 .639 

117 36.164 .555 .578 

31 36.101 .558 .531 

74 35.925 .566 .530 

13 35.872 .568 .479 

57 35.859 .569 .411 

77 35.518 .585 .478 

73 35.427 .589 .442 

10 35.405 .590 .379 

47 35.356 .592 .328 

53 35.326 .594 .274 

85 35.294 .595 .225 

100 35.214 .599 .195 

81 34.915 .613 .230 

62 34.888 .614 .184 

104 34.805 .618 .158 

84 34.434 .635 .209 

67 34.370 .638 .175 

76 34.334 .640 .137 

82 34.314 .641 .103 

115 34.302 .641 .074 

35 33.947 .657 .100 

29 33.789 .665 .094 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

107 33.698 .669 .078 

63 33.466 .679 .083 

25 33.228 .690 .090 

44 33.192 .691 .065 

61 32.782 .709 .097 

72 32.637 .715 .087 

69 32.099 .738 .153 

96 32.017 .742 .124 

39 31.925 .745 .100 

102 31.792 .751 .086 

106 31.707 .754 .066 

75 31.097 .779 .132 

118 31.093 .779 .089 

 

Pada tabel 4.13 diatas memperlihatkan nilai dari Mahalonobis Distance, 

dari hasil olah data tidak terdapat adanya nilai yang lebih besar dari nilai 

70,702. Sehingga bisa katakan bahwa data tidak ada yang outliers. 

6.  Identifikasi Model Struktural 

Hasil estimasi dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya problem 

identifikasi. Analisis SEM bisa dilakukan jika hasil identifikasi model 

menyatakan bahwa model tergolong dalam kategori over-identified. 

Identifikasi ini dilakukan dengan melihat nilai df dari model yang dirancang. 
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                              Tabel 4.14 

Notes For Model 

Notes For Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 741 

Number of distinct parameters to be estimated: 82 

Degrees of freedom (741 - 82): 659 

 

 Berdasarkan tabel 4.14 diatas yang merupakan output AMOS 

yang memperoleh nilai df model sebesar 659. Hal ini menunjukkan jika 

model tersebut termasuk kategori over confident karena mempunyai 

nilai df positif. Maka dari itu analisa data dalam penelitian ini bisa di 

lanjutkan ke tahap selanjutnya. 

1. Menilai Kriteria Goodness of fit 

Menilai atau memperhitungkan nilai goodness of fit merupakan tujuan 

utama dalam SEM untuk melihat sejauh mana model yang dihipotesiskan “Fit” 

atau cocok dengan sampel data. Hasil goodness of fit ditunjukkan dalam data 

berikut ini: 

Tabel 4.15 

Menilai goodness of fit 
Goodness of fit index Cut-off value Model Penelitian Model 

Chi-square Diharapkan kecil 958,984 Marginal 

Significant probability ≥ 0.05 0,000 Marginal 

RMSEA ≤ 0.08 0,062 Fit 

GFI ≥ 0.90 0,738 Marginal 

AGFI ≥ 0.90 0,706 Marginal 

CMIN/DF ≤ 2.0 1,455 Fit 

TLI ≥ 0.90 0,930 Fit 

CFI ≥ 0.90 0,934 Fit 



21 
 

 
 

 

Berdasarkan pada hasil Tabel 4.15, di atas dapat ketahui bahwa 

model penelitian ini cukup untuk dikatakan sebagai model good fit.  

CMIN/DF adalah indeks kecocokan parsiomonious yang 

menghitung goodness of fit model dengan jumlah koefisien-koefisien 

estimasi yang diharapkan untuk mencapai kecocokan. Hasil CMIN/DF 

pada penelitian ini adalah 1,455 artinya model penelitian ini fit. 

Goodness of Fit Indeks (GFI) mengindikasikan tingkat kecocokan 

model yang dihitung dari residual kuadrat dari model yang diprediksi 

dibandingkan data sebenarnya secara menyeluruh. GFI dalam model ini 

mempunyai nilai 0,738. Nilai tersebut mendekati tingkat nilai yang 

direkomendasikan yaitu ≥ 0,90 hal ini memperlihatkan model 

penelitian ini marginal fit. 

RMSEA merupakan indeks yang digunakan ketika ingin 

mengkompensasi nilai chi-square dalam sampel yang besar. Nilai 

RMSEA pada penelitian ini sebesar 0,062, sedangkan nilai yang 

direkomendasikan yaitu ≤ 0,08 hal ini membuktikan model penelitian 

ini fit. 

AGFI adalah GFI yang dicocokan dengan rasio antara degree of 

freedom yang diajukan dengan degree of freedom dari null model. 

AGFI pada model ini mempunyai nilai sebesar 0,706. Nilai tersebut 

mendekati tingkat nilai yang direkomendasikan yaitu ≥ 0,80 hal ini 

menyatakan bahwa model penelitian ini marginal fit. 
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TLI adalah indeks kecocokan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh 

ukuran sampel. TLI dalam penelitian ini mempunyai nilai sebesar 0,930 

sedangkan nilai yang direkomendasikan adalah ≥ 0,90 artinya model 

penelitian ini fit. 

CFI adalah indeks yang relatif tidak terpengaruh terhadap besarnya 

sampel serta keruwetan model. CFI dalam penelitian ini mempunyai 

nilai sebesar 0,934 sedangkan nilai yang direkomendasikan ≥ 0,90 hal 

tersebut mengindikasikan model penelitian ini fit 

Berdasarkan hasil pengukuran goodness of fit secara keseluruhan 

diatas menunjukkan bahwa model yang diusulkan dalam penelitian ini 

diterima. 

2. Interpretasi dan model Modifikasi Model 

Apabila model tidak fit dengan data, tindakan tindakan berikut 

bisa dilakukan: 

1. Memodifikasi model dengan menambahkan garis hubung 

2. Menambah variabel jika data tersedia 

3. Mengurangi variabel 

Modifikasi model yang dilakukan dalam penelitian ini didasari 

oleh teori yang dijelaskan oleh Arbukle yang membahas mengenai 

bagaimana melakukan modifikasi model dengan melihat Modification 

Indices yang dihasilkan AMOS 22. 
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E. Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab 

pertanyaan serta menganalisis hubungan structural model. Untuk menlihat 

analisis data hipotesis bisa dilihat dari nilai standardized regression weight 

yang mengindikasikan pengaruh koefisien antar variabel pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 Hubungan antar variabel 
   Estimate S.E. C.R. P Hipotesis 

Kinerja 

Karyawan 
<--- 

Kepemimpinan 

Transformasional 
.144 .068 2.102 0,036 

Positif 

Signifikan 

Kinerja 

Karyawan 
<--- 

Manajemen 

Berkeadilan 
.183 .089 2.058 0,040 

Positif 

Signifikan 

Employee 

Engagement 
<--- 

Kepemimpinan 

Transformasional 
.472 .086 5.481 0,000 

Positif 

Signifikan 

Employee 

Engagement 
<--- 

Manajemen 

Berkeadilan 
.497 .107 4.637 0,000 

Positif 

Signifikan 

Kinerja 

Karyawan 
<--- 

Employee 

Engagement 
.600 .099 6.084 0,000 

Positif 

Signifikan 

 

Berdasarkan tabel 4.16 bisa menunjukkan hubungan antar variabel. 

1) Hubungan Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

Karyawan 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression 

weight menghasilkan nilai sebesar 0,144 serta nilai C.R 2,102 hal 

tersebut mengindikasikan bahwa hubungan kepemimpinan 

trasformasional terhadap kinerja karyawan positif. Maka dapat 

disimpulkan semakin baik kepemimpinan transformasional diterapkan 

akan menaikkan tingkat kinerja karyawan. Pengujian hubungan antara 

kedua variabel tersebut memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,036 

(p<0,05), maka (H1) yang berisi “Kepemimpinan transformasional 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan” 

terdukung serta bisa dinyatakan bawa kepemimpinan transformasional 

mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan. 

2) Hubungan Manajemen Berkeadilan terhadap Kinerja Karyawan 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression 

weight menghasilkan nilai sebesar 0,183 serta nilai C.R 2,058 hal 

tersebut mengindikasikan bahwa hubungan manajemen karir 

berkeadilan terhadap kinerja karyawan positif. Maka dapat 

disimpulkan semakin baik manajemen karir berkeadilan diterapkan 

akan menaikkan tingkat kinerja karyawan. Pengujian hubungan antara 

kedua variabel tersebut mengindikasikan nilai probabilitas sebesar 

0,040 (p<0,05), maka (H2) yang berisi “Manajemen karir berkeadilan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan” 

terdukung serta bisa dinyatakan bahwa manajemen karir berkeadilan 

mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. 

3) Hubungan Kepemimpinan Transformasional terhadap Employee 

Engagement 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression 

weight memperoleh hasil sebesar 0,472 serta nilai C.R 5,481 hal 

tersebut mengindikasikan bahwa hubungan kepemimpinan 

trasformasional terhadap employee engagement positif. Maka dapat 

disimpulkan semakin baik kepemimpinan transformasional diterapkan 

akan meningkatkan employee engagement. Pengujian hubungan antara 
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kedua variabel tersebut mengindikasikan nilai probabilitas sebesar 

0,000 (p<0,05), maka (H3) yang berisi “Kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee 

engagement” terdukung serta bisa dinyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional mempunyai pengaruh langsung terhadap employee 

engagement. 

4) Hubungan Manajemen Berkeadilan terhadap Employee 

Engagement 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression 

weight memperoleh hasil sebesar 0,497 serta nilai C.R 4,637 hal 

tersebut mengindikasikan bahwa hubungan manajemen karir 

berkeadilan terhadap employee engagement positif. Maka dapat 

disimpulkan semakin baik manajemen karir berkeadilan diterapkan 

akan meningkatkan employee engagement. Pengujian hubungan antara 

kedua variabel tersebut mengindikasikan nilai probabilitas sebesar 

0,000 (p<0,05), maka (H4) yang berisi “manajemen karir berkeadilan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement” 

terdukung serta bisa dinyatakan bahwa manajemen karir berkeadilan 

mempunyai pengaruh langsung terhadap employee engagement. 

5) Hubungan Employee Engagement terhadap Kinerja Karyawan 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression 

weight memperoleh hasil sebesar 0,600 serta nilai C.R 6,084 hal 

tersebut mengindikasikan bahwa hubungan employee engagement 
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terhadap kinerja karyawan positif. Maka dapat disimpulkan semakin 

baik employee engagement akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Pengujian hubungan antara kedua variabel tersebut mengindikasikan 

nilai probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05), maka (H5) yang berisi 

“employee engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan” terdukung serta bisa dinyatakan bahwa employee 

engagement mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan.  

Membandingkan nilai standardized direct effect dengan 

standardiezed indirect effects merupakan cara untuk melihat hubungan 

mediasi antara variabel independen dengan variabel dependen melalui 

variabel mediasi. Maka dapat disimpulkan jika nilai standardized direct 

effects lebih kecil dari nilai standardized indierect effect artinya bahwa 

variabel mediasi tersebut memiliki pengaruh tidak langsung antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.17 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 Manajemen 

Berkeadilan 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Employee 

Engegement 

Kinerja 

Karyawan 

Employee 

Engagement 
0,427 0,498 0,000 0,000 

Kinerja 

Karyawan 
0,169 0,163 0,644 0,000 
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Tabel 4.18 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 Manajemen 

Berkeadilan 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Employee 

Engegement 

Kinerja 

Karyawan 

Employee 

Engagement 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Kinerja 

Karyawan 
0,275 0,321 0,000 0,000 

 

6) Hubungan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan melalui employee engagement sebagai variabel 

intervening 

Pengaruh antara kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan dimediasi oleh employee engagement melihat nilai 

antara direct effect < nilai indirect effect, pengujian hubungan kedua 

variabel tersebut mengindikasikan nilai 0,163<0,321 hal tersebut 

menunjukan jika employee engagement memediasi pengaruh 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan positif. 

Artinya semakin tinggi kepemimpinan transformsional maka akan 

meningkatkan employee engagement, dan berdampak pada 

meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga (H6) yang berbunyi 

“Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan melalui employee engagement sebagai 

variabel intervening” terdukung dan dapat dinyatakan jika ada 

pengaruh secara tidak langsung antara kepemimpinan transformasional 

dengan kinerja karyawan. 
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Gambar 4.4 

Kalkulator Sobel Test 

Sumber: Kalkulator online Sobel Test 

  Berdasarkan dari kalkulator sobel test pada gambar 4.4 bahwa A 

merupakan nilai koefisien regresi dari variabel kepemimpinan transformasional 

terhadap variabel employee engagement sebesar 0,472, B merupakan nilai koefisien 

regresi dari variabel employee engagement terhadap variabel kinerja karyawan 

sebesar 0,600. SEA merupakan nilai standar error dari pengaruh variabel 

kepemimpinan transformasional terhadap variabel employee engagement sebesar 

0,086, sedangkan SEB merupakan nilai standar error  dari pengaruh employee 

engagement terhadap kinerja karyawan sebesar 0,099. Variabel dapat dikatakan 

berpengaruh tidak langsung apabila nilai yang diperoleh melalui sobel test > 1,660 

dengan signifikan 5%. Hasil dari sobel test mendapatkan nilai z sebesar 

4.06816527, sehingga 4.06816527 > 1,660, jadi terdapat pengaruh tidak langsung 

dari variabel kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui 

variabel employee engagement. 
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7) Hubungan manajemen berkeadilan terhadap kinerja karyawan 

melalui employee engagement sebagai variabel intervening 

Pengaruh antara manajemen berkeadilan terhadap kinerja karyawan 

dimediasi oleh employee engagement melihat nilai antara direct effect < nilai 

indirect effect, pengujian hubungan antara kedua variabel tersebut 

mengindikasikan nilai 0,169<0,275 hal tersebut menunjukan jika employee 

engagement memediasi pengaruh manajemen berkeadilan terhadap kinerja 

karyawan positif. Artinya semakin tinggi manajemen berkeadilan maka akan 

meningkatkan employee engagement, dan berdampak pada meningkatkan 

kinerja karyawan. Sehingga (H7) yang berbunyi “Manajemen Berkeadilan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan melalui 

employee engagement sebagai variabel intervening” terdukung dan dapat 

dinyatakan jika ada pengaruh secara tidak langsung antara manajemen 

berkeadilan dengan kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Kalkulator Sobel Test 

Sumber: Kalkulator online Sobel Test 
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Berdasarkan dari kalkulator sobel test pada gambar 4.4 bahwa A merupakan 

nilai koefisien regresi dari variabel manajemen karir berkeadilan terhadap variabel 

employee engagement sebesar 0,497, B merupakan nilai koefisien regresi dari 

variabel employee engagement terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 0,600. 

SEA merupakan nilai standar error dari pengaruh variabel manajemen karir 

berkeadilan terhadap variabel employee engagement sebesar 0,107, sedangkan SEB 

merupakan nilai standar error  dari pengaruh employee engagement terhadap kinerja 

karyawan sebesar 0,099. Variabel dapat dikatakan berpengaruh tidak langsung 

apabila nilai yang diperoleh melalui sobel test > 1,660 dengan signifikan 5%. Hasil 

dari sobel test mendapatkan nilai z sebesar 3.68666162, sehingga 3.68666162 > 

1,660, jadi terdapat pengaruh tidak langsung dari variabel manajemen karir 

berkeadilan terhadap kinerja karyawan melalui variabel employee engagement. 

F. Pembahasan 

1) Hubungan Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

Karyawan 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

menghasilkan nilai sebesar 0,144 serta nilai C.R 2,102 hal tersebut 

mengindikasikan bahwa hubungan kepemimpinan trasformasional terhadap 

kinerja karyawan positif. Maka dapat disimpulkan semakin baik 

kepemimpinan transformasional diterapkan akan menaikkan tingkat kinerja 

karyawan. Pengujian hubungan antara kedua variabel tersebut memperoleh 

nilai probabilitas sebesar 0,036 (p<0,05), maka (H1) yang berisi 

“Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kinerja karyawan” terdukung serta bisa dinyatakan bawa 

kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh secara langsung 

terhadap kinerja karyawan. 

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Kepemimpinan yang baik di Waroeng SS menciptakan kondisi kerja 

diantaranya bawahan merasa senang bila berada di dekat atasan, bawahan 

sangat percaya dengan atasan, bawahan respek dan hormat kepada atasan, 

hadir tidaknya atasan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, bawahan 

percaya kemampuan atasan dalam mengatasi masalah, atasan memberikan 

perhatian kepada bawahan, atasan membimbing dan memberikan saran-

saran kepada bawahan. Gaya kepemimpinan atasan ini mampu menciptakan 

kinerja yang tinggi dari karyawan ditunjukkan dengan karyawan bekerja 

sesuai dengan jumlah target, mampu menyelesaikan semua pekerjaan tepat 

waktu, dan hasil kerja karyawan tuntas dan dapat diterima dengan baik oleh 

atasan. 

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

bawahan, melalui komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh 

pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak 

pimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik akan menciptakan kinerja-kinerja 

yang baik terhadap bawahannya dan memberikan dampak positif terhadap 

karyawan sehingga berpengaruh terhadap produktifitas kinerja yang 
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dihasilkan. Sehingga semakin baik kepemimpinan di Waroeng SS maka 

akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Subhi dan Yuniati (2014), Tucunan dkk (2014), Nugroho dkk (2015), 

Mubarok dkk (2016), Pangestu dan Setiawa (2016), Novitasari dan Satriyo 

(2016), Yahaya dan Ebrahim (2016), Batool (2013), Khan dkk (2012) yang 

menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2) Hubungan Manajemen Berkeadilan terhadap Kinerja 

Karyawan 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

menghasilkan nilai sebesar 0,183 serta nilai C.R 2,058 hal tersebut 

mengindikasikan bahwa hubungan manajemen karir berkeadilan terhadap 

kinerja karyawan positif. Maka dapat disimpulkan semakin baik manajemen 

karir berkeadilan diterapkan akan menaikkan tingkat kinerja karyawan. 

Pengujian hubungan antara kedua variabel tersebut mengindikasikan nilai 

probabilitas sebesar 0,040 (p<0,05), maka (H2) yang berisi “Manajemen 

karir berkeadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan” terdukung serta bisa dinyatakan bahwa manajemen karir 

berkeadilan mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. 

Manajemen karir berkeadilan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawa Waroeng SS. Manajemen karir berkeadilan pada 

karyawa Waroeng SS dapat tercapai apabila antara usaha atau skill dan 
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promosi antara dua orang/dua karyawan adalah sebanding. Apabila dari 

perbandingan proporsi yang diterima sebanding atau lebih besar, maka ada 

kemungkinan dikatakan bahwa hal itu adil, dan ini berdampak pada hasil 

kerja mereka. Namun apabila dari perbandingan proporsi yang diterimanya 

lebih kecil dibanding yang lain, maka ada kemungkinan bahwa hal itu 

dikatakan tidak adil sehingga hal inipun akan berdampak pada hasil kerja 

mereka. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hidayah dan Haryani (2013), Suharyoko (2016), Restianti (2016), 

Widiastuti (2016), Tangka dkk (2017), Dehkordi (2013), Ali (2016), Shan 

dkk (2014), dan Suliman dan Al Kathairi (2013) yang menunjukkan bahwa 

manajemen berkeadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

3) Hubungan Kepemimpinan Transformasional terhadap 

Employee Engagement 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

memperoleh hasil sebesar 0,472 serta nilai C.R 5,481 hal tersebut 

mengindikasikan bahwa hubungan kepemimpinan trasformasional terhadap 

employee engagement positif. Maka dapat disimpulkan semakin baik 

kepemimpinan transformasional diterapkan akan meningkatkan employee 

engagement. Pengujian hubungan antara kedua variabel tersebut 

mengindikasikan nilai probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05), maka (H3) yang 

berisi “Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap employee engagement” terdukung serta bisa dinyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh langsung terhadap 

employee engagement. 

Dalam penelitian ini, kepemimpinan transformasional dapat 

ditunjukkan dengan motivasi yang menginspirasi karyawan, meningkatkan 

stimulasi intelektual dengan memberikan kesempatan karyawan untuk 

memberikan ide ide baru dalam memecahkan masalah dan melakukan 

pendekatan kepada karyawan secara individu. 

Secara logika jika kepemimpinan transformasional sudah diterapkan 

dengan baik maka karyawan akan lebih meningkatkan employee 

engagement dengan tingkat antusias yang tinggi dan bergairah dalam 

bekerja serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. 

Seperti pada karyawan waroeng SS dibeberapa cabang Yogyakarta bahwa 

karyawan karyawan waroeng SS ini memiliki tingkat semangat serta 

antusias yang tinggi terhadap pekerjaannya. Hal ini ditunjukkan dengan 

karyawan merasa menikmati pekerjaannya dan merasa fokus saat bekerja. 

Maka dari itu semakin baik kepemimpinan transformasional yang 

diterapkan maka akan meningkatkan employee engagement pada waroeng 

SS dimasing masing cabang Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mujiasih dan Ratnaningsih (2011), dan Rukmana (2014), Datche dan 

Mukulu (2015), Widjaja dkk (2016), Rizkiani dan Nurnida (2016), 

Handayani (2017) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan 
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transformasional memiliki hubungan positif terhadap employee 

engagement. 

4) Hubungan Manajemen Berkeadilan terhadap Employee 

Engagement 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

memperoleh hasil sebesar 0,497 serta nilai C.R 4,637 hal tersebut 

mengindikasikan bahwa hubungan manajemen karir berkeadilan terhadap 

employee engagement positif. Maka dapat disimpulkan semakin baik 

manajemen karir berkeadilan diterapkan akan meningkatkan employee 

engagement. Pengujian hubungan antara kedua variabel tersebut 

mengindikasikan nilai probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05), maka (H4) yang 

berisi “Manajemen karir berkeadilan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap employee engagement” terdukung serta bisa dinyatakan bahwa 

manajemen karir berkeadilan mempunyai pengaruh langsung terhadap 

employee engagement. 

Persepsi keadilan ini akan membuat karyawan memiliki reaksi 

emosional yang positif sehingga menimbulkan karyawan berkeinginan 

untuk lebih meningkatkan kontribusi kerja mereka terhadap perusahaannya. 

salah satu faktor terbentuknya kondisi engagement adalah faktor 

kompensasi non-finansial seperti promosi karir. Akibatnya karyawan 

Waroeng SS yang menilai bahwa karir yang didapatkan telah sebanding 

dengan usaha kerja mereka kepada perusahaan maka akan merasa bahwa ini 

merupakan keadilan. Kemudian karyawan Waroeng SS mencoba untuk 
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mendukung keadilan tersebut dengan ingin semakin terlibat terhadap 

pekerjaannya. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Margaretha dan Santosa (2012), Yulianti dkk (2016), Ghosh dkk 

(2014), dan Alvi dan Abbasi (2012) yang menunjukkan bahwa manajemen 

karir berkeadilan memiliki hubungan positif terhadap employee 

engagement. 

5) Hubungan Employee Engagement terhadap Kinerja Karyawan 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression weight 

memperoleh hasil sebesar 0,600 serta nilai C.R 6,084 hal tersebut 

mengindikasikan bahwa hubungan employee engagement terhadap kinerja 

karyawan positif. Maka dapat disimpulkan semakin baik employee 

engagement akan meningkatkan kinerja karyawan. Pengujian hubungan 

antara kedua variabel tersebut mengindikasikan nilai probabilitas sebesar 

0,000 (p<0,05), maka (H5) yang berisi “employee engagement berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan” terdukung serta bisa 

dinyatakan bahwa employee engagement mempunyai pengaruh langsung 

terhadap kinerja karyawan. 

Employee engagement tidak sesederhana komitmen organisasi akan 

tetapi employee engagement merupakan tingkat sikap seseorang yang penuh 

perhatian dan menyatu dengan pekerjaannya (Saks,2006). Karyawan 

Waroeng SS yang memiliki keterikatan yang tinggi mereka akan sukarela 

melakukan pekerjaannya dengan kinerja terbaik. Karyawan Waroeng SS 
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yang engaged memiliki keyakinan dan mendukung tujuan organisasi, 

memiliki rasa memiliki, merasa bangga terhadap organisasi di mana dia 

bekerja dan mempunyai keinginan untuk berkembang dan bertahan dalam 

organisasi 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Bakti (2016), Ramadhan dan Sembiring (2014), Mehta dan Naveen K 

(2013), Ram dan Prabhakar (2011), Lewiuci dan Mustamu  (2016), dan 

Natalia dan Rosiana (2017) yang menunjukkan bahwa employee 

engagement memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

6) Hubungan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan melalui employee engagement sebagai variabel 

intervening 

Pengaruh antara kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan dimediasi oleh employee engagement melihat nilai antara direct 

effect < nilai indirect effect, pengujian hubungan kedua variabel tersebut 

mengindikasikan nilai 0,163<0,321 hal tersebut menunjukan jika employee 

engagement memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan positif. Artinya semakin tinggi kepemimpinan 

transformsional maka akan meningkatkan employee engagement, dan 

berdampak pada meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga (H6) yang 

berbunyi “Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan melalui employee engagement 
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sebagai variabel intervening” terdukung dan dapat dinyatakan jika ada 

pengaruh secara tidak langsung antara kepemimpinan transformasional 

dengan kinerja karyawan. Dan diperkuat dengan sobel test. 

Pemimpin yang transformasional merupakan pemimpin yang dapat 

mengubah mindset serta perilaku bawahannya untuk bisa lebih 

meningkatkarkan kemampuan dan motivasi dalam bekerja. Tipe pemimpin 

seperti ini akan memberikan perhatian kepada bawahannya sehingga para 

bawahan merasa mendapatkan dukungan dan dorongan dalam 

mengembangkan kemampuan mereka untuk bekerja sehingga membuat 

karyawan termotivasi dan ingin mencapai hasil kerja yang baik. Karyawan 

akan mulai meningkatkan keterlibatan mereka dalam bekerja untuk 

mencapai hasil kerja yang baik. Karyawan yang terlibat sangat kuat dengan 

pekerjaan mereka akan mampu menghadapi segala kesulitan dalam bekerja 

dan merasa sangat antusias dalam bekerja hingga pada akhirnya akan 

terbentuk kondisi engagement. 

Kondisi engagement tersebut ditandai dengan karyawan merasa 

antusias menyelesaikan pekerjaan, merasa waktu cepat berlalu ketika 

bekerja, dan bangga dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Ketika ikatan 

emosional itu terbangun maka karyawan akan merasa nyaman sehingga 

akan tercipta rasa antusias dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan 

organisasi. Secara logika employee engagement dapat memediasi hubungan 

antara kepemiminan transformasional terhadap kinerja karyawan. Employee 

engagement yang baik pada karyawan akan meningkatkan kinerja 
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karyawan. Karyawan merasa telah menjadi bagian dari instansi dan 

berkomitmen untuk menghasilkan hasil pekerjaan. Dengan demikian 

karyawan akan selalu berusaha menggunakan segenap kemampuannya 

untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, berperilaku baik saat bekerja serta 

melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan jika diperlukan. 

Dampaknya akan dapat meningkatkan produktifitas, menambah efisiensi 

pekerjaan. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Setjoadi dkk (2016) yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan melalui employee engagement sebagai variabel intervening. 

7) Hubungan manajemen berkeadilan terhadap kinerja karyawan 

melalui employee engagement sebagai variabel intervening 

Pengaruh antara manajemen berkeadilan terhadap kinerja karyawan 

dimediasi oleh employee engagement melihat nilai antara direct effect < 

nilai indirect effect, pengujian hubungan antara kedua variabel tersebut 

mengindikasikan nilai 0,169<0,275 hal tersebut menunjukan jika employee 

engagement memediasi pengaruh manajemen berkeadilan terhadap kinerja 

karyawan positif. Artinya semakin tinggi manajemen berkeadilan maka 

akan meningkatkan employee engagement, dan berdampak pada 

meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga (H7) yang berbunyi 

“Manajemen Berkeadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan melalui employee engagement sebagai variabel 
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intervening” terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara tidak 

langsung antara manajemen berkeadilan dengan kinerja karyawan. Dan 

diperkuat dengan sobel test. 

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah 

adanya persepsi karyawan terhadap manajemen karir berkeadilan di 

perusahaan tempat mereka bekerja, namun terdapat variabel yang bisa 

menjadi perantara dan memperkuat manajemen karir berkeadilan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan yaitu employee engagement. Karyawan 

yang merasa karir yang mereka peroleh sesuai dengan usaha kerja mereka 

maka akan membuat karyawan merasa senang dengan keadilan tersebut 

sehingga karyawan berkeinginan lebih untuk terlibat dengan pekerjaan 

mereka sampai pada akhirnya karyawan berada dalam kondisi engagement. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ariarni dan Afrianty (2017), menunjukkan bahwa manajemen 

bekeadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

melalui employee engagement sebagai variabel intervening. 

 

 


