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     BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN  

     1.  Gambaran Umum Subjek Penelitian  

Universitas Ahmad Dahlan adalah pengembangan dari Institut  

Keguruan dan llmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta. Institut 

Keguruan dan llmu Pendidikan Muhammadiyah Yogyakarta sebagai lembaga 

pendidikan tinggi merupakan pengembangan FKIP Muhammadiyah Cabang 

Jakarta di Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 18 November 1960. FKIP 

Muhammadiyah merupakan kelanjutan kursus BI Muhammadiyah di 

Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1957. Pada saat itu, BI hanya 

menyediakan jurusan Ilmu Mendidik , Civic Hukum dan Ekonomi dan Pada 

tanggal 19 Desember 1994 dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 102 / D / 0/1994 ditetapkan 

sebagai IKIP Muhammadiyah Yogyakarta beralih fungsi menjadi Universitas 

Ahmad Dahlan. Universitas Ahmad Dahlan telah mendapatkan Akreditasi A 

untuk penilaian yang telah dilakukan oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) sejak tahun 2017. Hingga saat ini Universitas Ahmad Dahlan 

memiliki sepuluh fakultas yang terdiri dari Fakultas Psikologi, Fakultas 

Tarbiyah dan Dirasat Islamiyah,Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi, 
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Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Farmasi, Fakultas 

Teknologi Industri, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. 

      a. Visi Universitas Ahmad Dahlan  

Universitas Ahmad Dahlan mempunyai visi yaitu “Menjadi perguruan 

tinggi yang diakui secara internasional, dan dijiwai nilai-nilai Islam“. 

b. Misi Universitas Ahmad Dahlan  

1. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat. 

2. Membangun dan mengembangkan kerja sama yang setara di tingkat lokal, 

nasional dan internasional. 

3. Menyelenggarakan tatakelola perguruan tinggi yang baik. 

4. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kegiatan 

Universitas. 

Tujuan Universitas Ahmad Dahlan sendiri dijabarkan yakni tujuan 

pendidikan nasional dan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia dan 

didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al Qur’an dan As 

Sunnah. Tujuan pendidikan UAD adalah: 

1. Tercapaianya lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan berakhlak 

mulia 
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2. Terwujudnya peningkatan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional serta kemajuan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

3. Terlaksananya peran sivitas akademika pada pengembangan sosial, 

ekonomi, budaya masyarakat yang berkemajuan. 

4. Tercapaianya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki  

kompetensi unggul dan berakhlak mulia. 

5. Tercapainya penguatan kerjasama strategis yang saling menguntungkan 

dengan   mitra lokal, nasional dan internasional. 

6. Terwujudnya universitas yang memiliki kemandirian dan tatakelola 

yang baik (Good University Governance). 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UAD mengembangkan nilai-

nilai: 

  1. Integritas mengandung nilai-nilai: integritas, kepemimpinan yang 

amanah. 

2. Solidaritas mengandung nilai-nilai: basyiran (menggembirakan), 

kebersamaan,    dan keikhlasan. 

3. Inovasi mengandung nilai-nilai: pembaruan, pencerahan, dan 

berkemajuan. 

Dan untuk mewujudkan semua itu didukung juga oleh mutu yaitu 

Moral and Intellectual Integrity. Dengan adanya Visi,Misi dan tujuan 

tersebut terlihat bahwa Universitas Ahmad Dahlan memiliki tujuan yang 

jelas dalam suatu pencapaian kegiatan dibidang akademik. Hal tersebut 
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diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pedoman dan semangat dalam 

membangun Universitas Ahmad Dahlan dimasa yang akan datang. 

c. Hasil Pengumpulan Data  

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer,yang mana 

data primer adalah data yang diperoleh secara langsung bukan dari 

perantara,yaitu diperoleh secara langsung dari responden dalam kegiatan 

penelitian yang dilakukan dilapangan. Data primer yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah variable-variabel yang berkaitan dengan Kecerdasan 

Emosi,Kecerdasan Spiritual,Komitmen Organisasi,dan Kinerja. 

Responden dalam penelitian ini yaitu karyawan tetap Universitas 

Ahmad Dahlan dengan penentuan jumlah responden , data yang berhasil 

dikumpulkan peneliti yaitu sebanyak 195 data dari 220 kuesioner yang telah 

disebar atau dengan persentase tingkat pengembalian sebesar  88,6% 

(195/220 X 100%). Kuesioner-kuesioner tersebut telah secara langsung diisi 

oleh para karyawan selaku responden penelitian.  

2 . Deskriptif Data Responden 

     a. Deskriptif Profil Responden 

         Deskripsi data berikut ini adalah  gambaran umum mengenai  

kondisi responden yang dijabarkan secara statistik. Data tersebut 

merupakan informasi terkait keadaan responden yang menjadi objek 

penelitian. Dari jumlah keseluruhan kuesioner yang telah disebar 

sebanyak 220 kuesioner, namun kuesioner yang benar-benar  di teliti 
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sebanyak 195. Data responden yang mencakup mengenai jenis kelamin, 

umur, dan pendidikan terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, profil responden 

dikelompokkan   menjadi beberapa bagian, yaitu pertama klasifikasi 

responden berdasarkan jenis kelamin. Dimana dari data yang diperoleh 

peneliti, terdapat jumlah responden yang berjenis kelamin pria 

sebanyak 138 orang. Sedangkan responden dengan jenis kelamin 

wanita berjumlah 57 orang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

responden dalam penelitian ini didominasi oleh karyawan  berjenis 

kelamin laki-laki dengan perbandingan persentase sebesar 29% 

responden wanita dan 71% responden laki-laki. 

PEREMPUAN 
57= (29%)

LAKI-LAKI
138= 
(71%)

JENIS KELAMIN

PEREMPUAN LAKI-LAKI
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Gambar 4.2 Umur Responden 

Klasifikasi responden yang kedua yaitu berdasarkan umur.Dari 

data yang diperoleh peneliti, responden  yang dominan yaitu berusia 

36-42 Tahun dengan persentase sebesar 33% dari total 195 responden 

karyawan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa saat ini para karyawan  

tersebut memiliki komitmen organisasi yang cukup tinggi. 

 

Gambar 4.3 Pendidikan responden 
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Klasifikasi responden yang ketiga yaitu berdasarkan pendidikan terakhir. 

Dimana dari data yang diperoleh peneliti, responden didominasi oleh karyawan 

dengan pendidikan terakhir SMA/SMK yang berjumlah  139 orang, hal tersebut 

terlihat dari persentase sebesar 71%. 

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif adalah  sebuah gambaran secara umum mengenai 

variabel yang diperoleh berdasarkan jawaban responden terhadap indikator 

kuesioner yang telah disebar. Berdasarkan  tanggapan dari 195 responden 

mengenai indikator-indikator variabel penelitian, maka peneliti akan 

menjabarkan dengan rinci tentang jawaban responden yang dikelompokkan 

secara deskriptif statistik yaitu dengan mengkategorikan berdasarkan 

perhitungan interval untuk menentukan masing-masing variabel. Persepsi 

responden terhadap beberapa pernyataan yang ada di dalam variabel penelitian 

yang akan diketahui melalui nilai indeks. Dimana nilai indeks tersebut diperoleh 

dari angka rentang skala (RS), adapun rumus untuk menghitung rentang skala 

(RS) yang dikemukakan Simamora (2002) yaitu sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =
𝑚 − 𝑛

𝑏
=
5 − 1

5
= 0.8 

Dimana:     RS = Rentang Skala.  

m   = Angka maksimal dari poin skala dalam kuesioner.  

n    = Angka minimum dari poin skala dalam kuesioner.  

 b = Jumlah poin skala dalam kuesioner.  
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Hasil dari perhitungan rentang skala tersebut akan digunakan sebagai 

dasar interpretasi penilaian rata-rata untuk setiap indikator pada variabel 

penelitian. Penilaian tersebut dimuat dalam bentuk indeks rata-rata uji kualitas 

Instrumen  yang telah dimodifikasi dari Simamora (2002), yaitu sebagai berikut:  

a. Nilai indeks antara 1,00-1,79 dikategorikan sangat rendah atau sangat buruk.  

b. Nilai indeks antara 1,80-2,59 dikategorikan rendah atau buruk.  

c. Nilai indeks antara 2,60-3,39 dikategorikan cukup atau sedang.  

d. Nilai indeks antara 3,40-4,19 dikategorikan tinggi atau baik.  

e. Nilai indeks antara 4,20-5,00 dikategorikan sangat tinggi atau baik sekali.  

Berdasarkan kategori tersebut di atas, untuk menentukan nilai interpretasi 

variabel digunakan nilai  mean dari setiap indikator jawaban.  

a. Tanggapan responden terhadap variabel Kecerdasan Emosi  

Tanggapan mengenai Kecerdasan Emosi oleh karyawan dideskripsikan pada 

Tabel 4.1 di bawah ini  

Tabel 4.1 kuesioner kecerdasan emosi 

No Item Indikator  Kecerdasan  Emosi Mean Kategori 

KE1 Saya mengetahui kelebihan dan kekurangan  yang ada pada diri 

saya ketika sedang menghadapi masalah 
4.30 

Sangat tinggi  

KE2 Saya dapat mengelola dan mengendalikan emosi diri dalam 

situasi apapun 
4.23 

Sangat tinggi 

KE3 Saya mampu memotivasi dan memberikan dorongan untuk maju 

kepada diri saya sendiri 
4.22 

Sangat tinggi 

KE4 Saat sedang mengalami stress,saya mengalihkannya dengan hal-

hal positif 
4.31 

Sangat tinggi 

KE5 Saya bias merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti 

kesedihan dan kebahagiaan 
4.52 

Sangat tinggi 

KE6 Saya mudah untuk beradaptasi dengan orang lain,  bahkan pada 

orang yang baru saya kenal 
4.53 

Sangat tinggi 

Rata-rata total 4,34 Sangat tinggi 
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Dari Tabel 4.1  diatas  diperoleh rata-rata poin skala untuk keseluruhan 

indikator dari Kecerdasan Emosi sebesar 4,34 yang masuk dalam kategori sangat 

baik. Kecerdasan Emosi tertinggi terjadi pada item Saya mudah untuk beradaptasi 

dengan orang lain,  bahkan pada orang yang baru saya kenal dengan rata-rata 

sebesar 4,53 dengan kategori sangat tinggi, dan Kecerdasan Emosi terendah terjadi 

pada item Saya mampu memotivasi dan memberikan dorongan untuk maju kepada 

diri saya sendiri dengan rata-rata sebesar 4,23 dan masih dalam kategori sangat 

tinggi. Hasill tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan emosi sangat  tinggi  dari 

para Karyawan. Mereka telah menggunakan Kecerdasan Emosi  mereka  di tempat 

kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan keseluruhan item-item kecerdasan 

emosi pada variabel kecerdasan emosi yang diperoleh dari data hasil survei telah 

terpenuhi dengan baik. 

b. Tanggapan responden terhadap variabel Kecerdasan Spiritual   

Berikut tanggapan mengenai Kecerdasan Spiritual oleh para karyawan 

dideskripsikan pada Tabel 4.2 di bawah ini: 

Table 4.2 

 Kuesioner Kecerdasan Spiritual 

No Item Indikator Kecerdasan Spiritual Mean Kategori 

KS1 Saya mampu menyelaraskan antara perkataan dan 

perbuatan yang saya lakukan 
4.20 

Sangat tinggi 

KS2 Saya melatih diri untuk melihat sesuatu dengan mata hati 4.10 Baik  

KS3 Saya berfikir untuk tidak merugikan orang lain mapun diri 

saya pribadi 
4.28 

  Sangat tinggi 

KS4 Saya berfikir positif dalam menghadapi berbagai persoalan 

hidup yang saya alami  
4.24 

Sangat tinggi 

KS5 Saya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan 

beradaptasi dengan baik 
4.10 

Baik 

KS6 Saya merasa menjadi bagian dari komunitas tempat saya 

tinggal 
4.05 

Baik  

KS7 Saya memiliki tujuan dan sasaran untuk hidup saya 4.18 Baik  

Rata-rata 4,16 Baik  
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Dari tabel 4.2 diatas diperoleh rata-rata poin skala untuk keseluruhan 

indikator  dari Kecerdasan Spiritual sebesar 4,16. Kecerdasan Spiritual tertinngi 

terjadi pada item Saya berfikir untuk tidak merugikan orang lain maupun diri 

saya pribadi sebesar 4,28  ( sangat tinggi ),dan item terendah terjadi pada item 

saya merasa menjadi bagian dari komunitas tempat saya tinggal yaitu dengan 

rata-rata skor sebesar 4,05 dan masih dalam kriteria baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan  item-item kecerdasan spiritual pada variabel 

tersebut yang diperoleh dari data hasil survei telah terpenuhi dengan  baik. 

c. Tanggapan responden terhadap Komitmen Organisasi 

Berikut tanggapan mengenai Kecerdasan Spiritual oleh para karyawan 

dideskripsikan     pada Tabel 4.3  di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Kuesioner Komitmen Organisasi 

 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa rata-rata penilaian responden terhadap Komitmen Organisasi adalah sebesar 

No Item Indikator Komitmen Organisasi Mean kategori 

KO1 Saya menerahkan seluruh kemampuan saya untuk organisasi 
tempat saya bekerja 

4.10 
Bailk 

KO2 Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan 
organisasi tempat saya bekerja 

4.12 
Baik  

KO3 Saya merasa sudah menjadi bagian dari organisasi tempat saya 
bekerja 

4.22 
Sangat tinggi 

KO4 Hingga saat ini saya selalu merasa terikat secara emosional 
dengan organisasi tempat saya bekerja 

4.05 
Baik  

KO5 Saya menerima  hamper semua jenis pekerjaan untuk terus 
bekerja diorganisasi ini 

4.06 
Baik  

KO6 Organisasi ini memiliki arti yang sangat penting bagi saya 4.15 Baik  

KO7 Saya berbicara kepada teman-teman saya bahwa organisasi ini 
sebagai tempat yang bagus untuk bekerja 

4.07 
Baik  

KO8 Saya merasa bangga menjadi bagian dari organisasi ini 4.25 Sangat tinggi  

KO9 Ini adalah yang terbaik dari semua organisasi yang 
memungkinkan untuk bekerja 

4.00 
Baik  

K10 Saya memilih dengan penuh  kesadaran untuk tetap bertahan 
pada organisasi ini karena menjadi sebuah keharusan 

4.04 
Baik  

Rata-rata 4,10 Baik 
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4,10 dan masuk dalam kategori baik. Sedangkan Komitmen Organisasi tertinggi 

terjadi pada item saya merasa bangga menjadi bagian dari organisasi ini dengan 

rata-rata sebesar 4,25 (baik), dan Komitmen Organisasi terendah terjadi pada item 

ini adalah yang terbaik dari semua organisasi yang memungkinkan untuk bekerja 

dengan rata-rata sebesar 4,00 dan masih dalam kategori baik. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi yang menjadi responden dalam 

penelitian ini memiliki tingkat komitmen yang baik dan berpengaruh untuk pada 

variabel lainnya sehingga dapat meningkatkan kinerja. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan item-item yang diperoleh dari data hasil survei 

telah terpenuhi dengan baik. 

d. Tanggapan responden terhadap Komitmen Organisasi 

Berikut tanggapan mengenai Kinerja oleh para karyawan dideskripsikan pada 

tabel 4.4 dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Kuesioner Kinerja 

No Item Indikator Kinerja Mean Kategori  

K1 Saya mampu dan paham atas pekerjaan yang saya lakukan  4.21 Sangat tinggi  

K2 Saya berusaha memenuhi target pekerjaan yang telah saya 
rencanakan 

4.17 
Baik  

K3 Saya tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan  3.97 Baik  

K4 Saya tidak pernah meninggalkan tempat kerja tanpa izin 4.06 Baik  

K5 Saya mampu bekerja sama dengan rekan kerja saya 4.15 Baik  

K6 Saya selalu terbuka menerima pendapat orang lain  4.16 Baik  

K7 Saya selalu berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada 
pada diri saya 

4.15 
Baik  

K8 Saya memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan 
pekerjaan yang dibebankan kepada saya 

4.05 
Baik  

K9 Saya berusaha mencari peluang untung meningkatkan kinerja 
saya 

4.06 
Baik  

K10 Saya mampu menjalin hubungan yang baik sesame rekan kerja 
untuk memperluas wawasan 

4.15 
Baik  

K11 Saya memiliki tim kerja yang saling mendukung 4.10 Baik  

K12 Saya memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan secara 
keseluruhan  

4.02 
Baik  

K13 Saya berusaha meningkatkan kemampuan saya dalam bekerja  4.18 Baik  

Rata-rata 4,11 Baik 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada tabel 4.4 diatas 

menunjukkan rata-rata penilaian responden terhadap kinerja sebesar 4,11 dan 

masuk dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kinerja yang 

menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kinerja  yang baik dan 

berpengaruh untuk pada variabel lainnya sehingga dapat meningkatkan kinerja. 

Sedangkan Kinerja tertinggi terjadi pada item saya mampu dan paham atas 

pekerjaan yang saya lakukan sebesar 4,21 (baik), dan Kinerja terendah terjadi pada 

item saya tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan sebesar 3,97 dan masih dalam 

kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item-item 

yang diperoleh dari data hasil survei telah terpenuhi dengan baik. 

3. Uji Kualitas Instrumen 

 a. Uji Validitas  

        Uji validitas dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan antara p-

value dengan nilai alpha sebesar 0,05 atau 5% yang ada pada output estimate. 

Jika p-value yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka indikator-

indikator variabel penelitian dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas dapat 

dilihat dari  pada Tabel   dibawah ini : 
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Tabel 4.5 

Uji validitas Kecerdasan Emosi 

 

 

 

 

                     Sumber :lampiran 4 

Pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat pada loading factor bahwa,factor 

loading pada variable endogen yaitu Kecerdasan Emosi sudah memenuhi kriteria 

yaitu 0,5 dan hasil uji menunjukkan bahwa semua indikator dapat dinyatakan 

valid. 

     Table 4.6  

    Uji Kecerdasan Spiritual 

 

 

 

                         

 

                              Sumber: lampiran 4 

   Estimate 

X1.6 <--- KE ,515 

X1.5 <--- KE ,513 

X1.4 <--- KE ,520 

X1.3 <--- KE ,599 

X1.2 <--- KE ,714 

X1.1 <--- KE ,872 

   Estimate 

X2.7 <--- KS ,624 

X2.6 <--- KS ,549 

X2.5 <--- KS ,567 

X2.4 <--- KS ,714 

X2.3 <--- KS ,660 

X2.2 <--- KS ,510 

X2.1 <--- KS ,537 
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Pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat dari loading factor bahwa pada variabel 

kecerdasan spiritual sudah memenuhi kriteria yaitu 0,5 dan hasil uji 

menunjukkan seluruh indikator varibel kecerdasan spiritual dinyatakan valid 

Tabel 4.7   

Uji validitas Komitmen Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: lampiran 4 

Pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat dari loading factor bahwa pada variable 

eksogen yaitu Komitmen Organisasi sudah memenuhi kriteria yaitu 0,5 dan hasil 

uji menunjukkan seluruh indikator variabel Komitmen Organisasi dinyatakan 

valid. 

Tabel 4.8 Uji validitas Kinerja 

   Estimate 

Y1.10 <--- KO ,611 

Y1.9 <--- KO ,542 

Y1.8 <--- KO ,530 

Y1.7 <--- KO ,552 

Y1.6 <--- KO ,599 

Y1.5 <--- KO ,504 

Y1.4 <--- KO ,704 

Y1.3 <--- KO ,700 

Y1.2 <--- KO ,669 

Y1.1 <--- KO ,680 

   Estimate 

Y2.13 <--- K ,762 

Y2.12 <--- K ,525 

Y2.11 <--- K ,506 

Y2.10 <--- K ,713 
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Sumber : lampiran 4 

Pada table diatas dapat dilihat dari loading factor bahwa pada variable 

eksogen yaitu Kinerja sudah memenuhi kriteria yaitu 0,5 dan hasil uji 

menunjukkan seluruh indikator variabel Kinerja dinyatakan valid, 

 b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar suatu alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur  dipakai 

secara berulang-ulang untuk mengukur gejala yang sama dan hasil yang  

diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut dikatakan reliabel.  Dengan 

kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur  didalam 

mengukur fenomena yang sama, dikatakan Reliabel jika nilai  C.R > 0,7 

(Ghozali,2017). 

Uji reliabilitas yang ditampilkan dalam penelitian ini menggunakan 

AMOS 22. Untuk hasil reliabilitas yang diuji dengan AMOS dapat disajikan 

dalam tabel 4.9 berikut ini:   

Y2.9 <--- K ,632 

Y2.8 <--- K ,654 

Y2.7 <--- K ,695 

Y2.6 <--- K ,666 

Y2.5 <--- K ,607 

Y2.4 <--- K ,517 

Y2.3 <--- K ,581 

Y2.2 <--- K ,637 

Y2.1 <--- K ,649 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel  CR ≥0,7 Keterangan  

Kecerdasan Emosi 0,9260 Reliabel 

Kecerdasan Spritual 0,9215 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0,9469 Reliabel 

Kinerja 0,9649 Reliabel 

     Sumber : lampiran 5 

Dari data diatas hasil uji reliabilitas untuk 4 variabel pertanyaan dinyatakan 

reliabel dengan nilai CR > 0,7. Suatu konstruk dapat dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach alpha > 0,70  (Ghozali,2017). 

4. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

Sesuai dengan model yang telah dikembangkan pada penelitian ini maka 

alat analisis data yang digunakan adalah SEM yang dioperasikan dengan 

menggunakan aplikasi AMOS versi 22. Adapun langkah-langkah analisis 

tersebut meliputi : 

a. Pembahasan Model Berdasarkan Teori 

    Pengembangan model dalam penelitian ini didasarkan atas konsep 

analisis data yang telah dijabarkan pada Bab II. Secara umum model tersebut 

terdiri dari dua variabel independent (eksogen) yaitu kecerdasan emosi dan 

kecerdasan spiritual, satu variabel dependen (endogen) yaitu kinerja dan 

variabel intervening yaitu komitmen organisasi. 

b. Menyusun Diagram Alur (Path Diagram) 
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Setelah pengembangan model berbasis teori,maka dilakukan langkah 

selanjutnya yaitu menyusus model tersebut dalam bentuk diagram alur yang 

akan memudahkan untuk melihat hubungan-hubungan kasusalitas yang akan 

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

anak panah. Anak panah yang lurus menunjukkan hubungan kausal yang 

langsung antara konstruksi dengan konstruksi yang lainnya, sedangkan garis-

garis lengkung menunjukkan hubungan antara konstruk dengan anak panas 

pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi antara konstruksi. Pengukuran 

hubungan antara variabel dalam SEM dinamakan structural model. 

Berdasarkan lanadasan teori yang ada maka dibuat diagram jalur untuk SEM 

sebagai berikut : 

 

  

 

Gambar 4.4 Diagram Jalur 

c. Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan Struktural  

Model yang telah dinyatakan dalam diagram alur pada langkah 2 

tersebut,kemudian dinyatakan ke dalam persamaan structural dalam Bab 111 

Kecerdasan emosi  

Kecerdasan spiritual 

kinerja Komitmen organisasi 
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Gambar 4.5 Persamaan Struktural  

d. Input Matriks dan Estimasi Model 

     Input matriks yang digunakan adalah kovarian dan korelasi. Estimasi 

model yang digunakan adalah estimasi maksimum likelihood (ML) estimasi 

ML dan telah dipenuhi dengan asumsi sebagai berikut  

1.  Ukuran Sampel  

Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan jumlah responden 

yang diperoleh sebanyak 195 karyawan. Jumlah tersebut telah memenuhi 

kriteria untuk dilakukannya pengujian dengan menggunakan metode 

SEM. Dimana jumlah minimal sampel yang dibutuhkan untuk  pengujian 

SEM yaitu sebanyak 100-200 sampel atau jumlah indikator dikalikan 5-10 

(Ferdinand, 2006).  

2. Uji Outlier  

a. Univariate Outlier  
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Outlier secara univariate dapat dideteksi dengan terlebih dahulu 

mengkonversi data ke dalam standar z-score yang mempunyai kriteria 

mean sama dengan nol (0) dan standar deviasi sama dengan satu (1) 

melalui program SPSSS. Selanjutnya dari output z-score yang 

dihasilkan, dilakukan analisis dengan melihat nilai maksimum dari  z 

score yang berada pada rentang 3 sampai dengan 4 (Hair, et. al. 2006). 

Dalam hal ini, kriteria data yang dapat dinyatakan lolos dari uji 

univariate outlier yaitu data yang mempunyai nilai z-score ≤ 3,0. 

Berikut hasil uji univariate outlier  dapat  dilihat  pada Tabel 4.10 . di 

bawah ini: 

Tabel 4.10 

Uji Outlier 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zscore:  KE1 195 -4.64109 1.64372 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KE2 195 -2.03302 2.07515 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KE3 195 -2.12450 1.71140 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KE4 195 -3.51316 1.51177 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KE5 195 -3.58360 1.38419 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KE6 195 -2.02324 1.51516 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KS1 195 -1.92741 1.28494 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KS2 195 -3.16592 1.36235 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KS3 195 -2.35516 1.31889 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KS4 195 -2.16621 1.33928 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KS5 195 -1.71814 1.41305 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KS6 195 -1.86736 1.68518 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KS7 195 -2.30682 1.60474 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KO1 195 -1.92352 1.58196 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KO2 195 -2.03570 1.58952 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KO3 195 -2.37152 1.53098 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KO4 195 -1.87204 1.70686 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KO5 195 -1.60125 1.41560 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KO6 195 -2.05125 1.50425 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KO7 195 -3.63576 1.62889 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KO8 195 -2.23733 1.35345 .0000000 1.00000000 

Zscore:  KO9 195 -3.23828 1.61914 .0000000 1.00000000 

Zscore:KO10 195 -1.79309 1.66882 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K1 195 -4.25366 1.51987 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K2 195 -2.52177 1.77295 .0000000 1.00000000 
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Sumber:lampiran 5 

Dari Tabel 4.10. di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan indikator variabel 

penelitian memiliki nilai Mean sama dengan nol (0) dan nilai Standar Deviasi sama 

dengan satu (1). selain itu juga nilai Maximum yang dihasilkan dari keseluruhan 

indikator tidak ada yang lebih besar dari atau sama dengan 3 (Hair, et. al. 2006). 

Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat outlier secara 

univariate pada indikator variabel penelitian. 

b. Multivariate Outlier  

Multivariate outlier dapat dilihat dari output Mahalanobis distance pada 

pengujian menggunakan AMOS. Kriteria yang digunakan untuk menilai ada 

atau tidaknya multivariate outlier dalam penelitian yaitu pada nilai p < 0,001. 

Jarak tersebut dievaluasi dengan menggunakan X pada derajat bebas sebesar 

jumlah variabel terukur. Dalam penelitian ini jumlah variabel terukur adalah 36. 

Kemudian dengan fungsi CHIINV dilakukan perhitungan dan menghasilkan 

angka 67,98517. Artinya, semua data yang memiliki nilai melebihi 67,98517 

terkena multivariate outlier dan harus dikeluarkan dari input data awal sebelum 

dilakukan re-run pada AMOS. Dari hasil d2/ mahalanobis distance dapat dilihat 

Zscore:  K3 195 -3.19245 1.67105 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K4 195 -5.07446 1.56661 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K5 195 -2.34161 1.73530 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K6 195 -2.19132 1.57350 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K7 195 -2.16357 1.60336 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K8 195 -1.97225 1.79823 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K9 195 -3.23526 1.48451 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K10 195 -2.24198 1.64412 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K11 195 -3.56509 1.53412 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K12 195 -3.28651 1.60562 .0000000 1.00000000 

Zscore:  K13 195 -2.40354 1.67203 .0000000 1.00000000 

Valid N (listwise) 195     
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bahwa  ada data yang melebihi angka 67,98517 pada nilai d2/mahalanobis 

distance, sehingga terdapat outlier sehingga harus dikeluarkan. 

                                              Tabel 4.11 

uji multivariate outlier 

Observation 

number 

Mahalanobis d-

squared 
p1 p2 

136 90,329 ,000 ,000 

73 72,938 ,000 ,001 

24 70,514 ,001 ,000 

36 70,110 ,001 ,000 

52 69,603 ,001 ,000 

13 66,164 ,002 ,000 

23 65,337 ,002 ,000 

48 64,488 ,002 ,000 

             Sumber : Data diolah 2019 lampiran 6 

  Sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel 4.11,hasil perhitungan dari 

mehalonobis distance pada penelitian ini terdapat beberapa data yang memiliki nilai 

lebih besar dari 67,98517. Oleh sebab itu,dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat permasalahan multivariate distance , sehingga diperlukan 

penghilangan outlier. Hasil dari penghilangan outlier dapat dilihat di lampiran 6. 

c. Uji Normalitas  

Normalitas menggambarkan bentuk sebuah distribusi data, apakah data 

tersebut  normal ataukah tidak normal. Apabila distribusi data tidak membentuk 

distribusi normal, maka hasil analisis tersebut di khawatirkan menjadi bias. 

Dikatakan distribusi data normal jika nilai kritis sebesar ± 2,58 pada tingkat 
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signifikansi 0,01 (Ghozali,2017). Hasil Uji Normalitas data dapat dilakukan 

pada tabel 4.13 berikut : 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas  

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

Y2.13 3,000 5,000 ,381 2,144 ,411 1,156 

Y2.12 2,000 5,000 -,148 -,832 ,099 ,279 

Y2.11 2,000 5,000 -,176 -,992 ,486 1,368 

Y2.10 3,000 5,000 ,266 1,495 ,311 ,874 

Y2.9 3,000 5,000 -,036 -,202 -,391 -1,099 

Y2.8 3,000 5,000 ,055 ,307 ,575 1,618 

Y2.7 3,000 5,000 ,175 ,984 ,345 ,971 

Y2.6 3,000 5,000 ,187 1,050 ,259 ,729 

Y2.5 3,000 5,000 ,367 2,063 ,618 1,739 

Y2.4 3,000 5,000 ,027 ,152 ,159 ,447 

Y2.3 2,000 5,000 -,132 -,741 ,162 ,455 

Y2.2 3,000 5,000 ,647 3,639 ,659 1,856 

Y2.1 3,000 5,000 ,369 2,078 -,101 -,283 

Y1.1 3,000 5,000 ,010 ,058 ,011 ,032 

Y1.2 3,000 5,000 ,063 ,354 ,191 ,538 

Y1.3 3,000 5,000 ,289 1,625 ,038 ,106 

Y1.4 3,000 5,000 ,015 ,086 ,218 ,614 

Y1.5 3,000 5,000 -,062 -,347 -,700 -1,970 

Y1.6 3,000 5,000 ,046 ,260 -,021 -,059 

Y1.7 2,000 5,000 -,164 -,921 ,686 1,930 

Y1.8 3,000 5,000 ,017 ,095 -,362 -1,018 

Y1.9 2,000 5,000 -,282 -1,589 ,645 1,815 

Y1.10 3,000 5,000 ,002 ,014 ,064 ,181 

X2.1 3,000 5,000 -,144 -,809 -,518 -1,457 

X2.2 2,000 5,000 -,202 -1,135 -,325 -,915 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

X2.3 3,000 5,000 ,093 ,525 -,447 -1,257 

X2.4 3,000 5,000 -,032 -,181 -,334 -,939 

X2.5 3,000 5,000 -,088 -,494 -,600 -1,687 

X2.6 3,000 5,000 ,013 ,076 ,165 ,463 

X2.7 3,000 5,000 ,224 1,259 ,287 ,807 

X1.6 3,000 5,000 ,036 ,201 -,064 -,180 

X1.5 2,000 5,000 -,224 -1,258 ,290 ,817 

X1.4 2,000 5,000 -,172 -,971 ,449 1,264 

X1.3 3,000 5,000 ,179 1,010 ,565 1,591 

X1.2 3,000 5,000 -,034 -,192 1,522 4,283 

X1.1 1,000 5,000 -,727 -4,091 2,526 7,107 

Multivariate      149,974 19,761 

             Sumber: lampiran 7 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, menunjukkan bahwa uji normalitas data 

berdistribusi tidak normal dimana terdapat nilai critical ratio diluar batas ±2,58 

yaitu Y2.2 (3,639), X1.1 (-4,091). Sisa dari data tersebut dinyatakan normal 

karena berada antara -2,58 sampai 2,58. Dengan adanya data tidak normal , maka 

peneliti melakukan teknik Boostrap. Boostrap mempunyai dugaan bahwa 

sampel asli akan menghasilkan tambahan berganda berikutnya. Jadi, boostrap 

merupakan Teknik resampling dimana sampel diasumsikan sebagai populasi, 

lalu diambil sebagian secara acak untuk menjadi sampel. Apabila setelah 

dilakukan boostraping dan hasilnya tidak berbeda secara signifikan dengan data 

asli , maka dapat dinyatakan data tersebut layak (Ghozali,2017). 

Pada penelitian ini peneliti melakukan uji bootstrapping dengan 

menggunakan boostrap ML dengan sampel sebesar 490. Dan dari hasil Bollen-

stine  boostrap hasilnya yaitu sebesar p=0,022 yang lebih besar dibandingkan 
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0,05.berdasarkan hasil boostraping tersebut maka dapat dijelaskan bahwa data 

masih layak untuk digunakan dalam estimasi selanjutnya. 

Tabel 4.14 

Hasil uji Bollen Stine Bootsrap 

Bollen-Stine Bootstrap (Default model) 

The model fit better in 490 bootstrap samples. 

It fit about equally well in 0 bootstrap samples. 

It fit worse or failed to fit in 10 bootstrap samples. 

Testing the null hypothesis that the model is correct, Bollen-Stine bootstrap p = ,022 

    Sumber : lampiran 7 

Pada model penelitian tanpa boostrap nilai chi-square = 940,729 dengan 

probabilitas = 0,000. Sedangkan hasil probabilitas Bollen Stine boostrap =0,022 

dan nilai ini tidak signifikan pada 5% yang menyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan antara data sebelum bootsraping dengan data setelah bootsraping, 

normalitas menunjukkan hasil yang sama. Dengan demikian berdasarkan hasil 

yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak 

digunakan untuk menguji seluruh hipotesis penelitian. 

d. Identifikasi Model Struktural 

Beberapa cara untuk melihat ada tidaknya problem identifikasi adalah 

dengan melihat hasil estimasi . analisis SEM hanya dapat dilakukan apabila hasil 

identifikasi model menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over -
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identified. Identifikasi ini dilakukan dengan melihat nilai df dan model yang 

dibuat. 

Tabel 4.15 

Notes for model 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 666 

Number of distinct parameters to be estimated: 78 

Degrees of freedom (666 - 78): 588 

Sumber : lampiran . Degree of freedom 

 Hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df model sebesar 588. Hal ini 

mengidentifikasi bahwa model termasuk kategori over confident karena memiliki 

nilai df positif. Oleh sebab itu Analisa data bias untuk dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. 

e. Menilai Kriteria Goodness of Fit 

      Menilai goodness of fit menjadi tujuan utama dalam SEM untuk dapat 

mengetahui sampai sejauh mana model yang dihipotesiskan “Fit”  atau sesuai 

dengan sampel data. Hasil goodness of fit ditampilkan pada data berikut ini : 

Tabel 4.16 

 Hasil Uji Goodness of fit Indeks 

Goodness of fit index Cut-off value  Model Penelitian  Model  

Significant probability ≥0,05 0,000 poor fit  

RMSEA ≤ 0,08 0,056  Good fit 

GFI ≥ 0,90 0,791 Poor fit  

 AGFI ≥ 0,90 0,763 Poor fit 

CMIN/DF ≤ 2,0 1600 Good fit  

TLI ≥ 0,90 0,859 Marginal fit  

CFI ≥ 0,90  0,869 Marginal fit  
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 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai uji kelayakan model 

belum menunjukkan model yang fit. Sehingga masih perlu melakukan modifikasi 

indek pada output AMOS modification indicies dengan melihat nilai variances 

regression weight. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian 

goodness of fit pada model standar yang dipakai dalam penelitian ini masih 

menunjukkan bahwa data yang diobservasi tidak sesuai dengan teori dan model. 

f.  Melakukan interpretasi dan memodifikasi model  

Apabila model tidak fit dengan data maka tindakan-tindakan dibawah ini 

bias dilakukan : 

1. Memodifikasi model dengan menambahkan garis hubung  

2. Menambah  variable jika data tersedia 

3. Mengurangi variabel  

Modifikasi model yang dilakukan pada penelitian ini didasari oleh teori yang 

dijabarkan oleh Arbukle yang membahas tentang bagaimana melakukan 

modifikasi model dengan cara melihat modification indices yang dihasilkan 

oleh AMOS 22. Alasan peneliti melakukan beberapa rekomendasi dengan 

menambah garis hubung adalah untuk memperkecil nilai chi-square sehingga 

bisa membuat model menjadi fit. Dari beberapa proses yang peneliti lakukan, 

didapat output AMOS sebagai berikut : 
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Gambar 4.6 Model diagram setelah dilakukan beberapa modifikasi model 

  Setelah asumsi SEM dilakukan maka langkah berikutnya adalah pengujian 

dengan menggunakan beberapa indeks kesesuaian untuj mengukur model 

yang diajukan. Beberapa indeks tersebut adalah : 

Tabel 4.17 Hasil Uji Goodness of fit Indeks 

Goodness of fit index Cut-off value  Model Penelitian  Model  

Significant probability ≥0,05 0,000 Bad fit  

RMSEA ≤ 0,08 0,046  Good fit 

GFI ≥ 0,90 0,815 Marginal fit  

 AGFI ≥ 0,90 0,787 Poor fit 

CMIN/DF ≤ 2,0 1396 Good fit  

TLI ≥ 0,90 0,907 Good  fit  

CFI ≥ 0,90  0,914 Good  fit  

   Sumber : Data primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa model secara keseluruhan 

memperlihatkan tingkat kesesuaian yang baik dengan demikian hasil dari 

pengujian goodness of fit  pada model standar yang digunakan dalam penelitian 

ini sudah sesuai. Dari Tabel di atas setelah dilakukannya uji goodness of fit, 

model masih menunjukkan adanya keterbatasan yang disebabkan oleh hal-hal 

berikut:  
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1) Hasil analisis pada Chi-square diperoleh sebesar 809,505  yang menunjukkan 

bahwa terdapat tingkat penerimaan Unfit dikarenakan  angka yang dihasilkan 

jauh lebih besar dari ketentuan kriteria cut off value < 637,135. 

2) Significance probability dengan nilai yang diperoleh sebesar 0,000 yang 

menunjukkan bahwa hasil analisis berada pada tingkat penerimaan unfit 

dikarenakan angka yang dihasilkan lebih kecil dari kriteria cut-off value 0,05.  

3) CMIN/DF merupakan indeks kesesuaian parsiomonious yang mengukur 

goodness of fit model dengan jumlah koefisien estimesi yang diharapkan 

dalam untuk mencapai kesesuaian.Hasil analisis pada CMIN/DF diperoleh 

nilai sebesar 1,396, hasil tersebut menunjukkan tingkat penerimaan dapat 

dikategorikan baik atau good fit dikarenakan berada di bawah kriteria cut-off 

value ≤ 2,00.  

4). Hasil analisis pada RMSEA diperoleh nilai hasil sebesar 0,046, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dapat dikategorikan baik atau good 

fit karena berada di bawah kriteria cut-off value ≤ 0,08.  

5). GFI (goodness of fit infeks) menunjukkan tingkat kesesuaian model secara 

menyeluruh yang dihitung dari residual dari kuadrat dari model yang 

diprediksi dibandingkan data sebenarnya. Hasil analisis pada GFI diperoleh 

nilai hasil sebesar 0,815 dan dikategorikan marginal fit dikarenakan nilai 

yang dihasilkan pada indeks GFI mendekati kriteria cut-off value ≥ 0,90 
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6). Hasil analisis pada AGFI diperoleh nilai hasil sebesar 0,787 dan 

dikategorigan poor fit dikarenakan nilai yang dihasilkan pada indeks AGFI 

jauh dari kriteria cut-of value ≥ 0,90. 

7). Hasil analisis pada CFI dan TLI  diperoleh nilai hasil sebesar 0,914  dan  

0,907. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dapat 

dikategorikan good fit dan marginal fit dikarenakan CFI lebih besar dari  

kriteria cut-off value  ≥ 0,90 dan TLI ≥ 0,90. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa model diterima atas dasar 

beberapa kriteria yang berada pada kategori good fit (Ghozali, 2017). 

5. Uji Hipotesis  

        Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis penelitian, pengujian dilakukan 

dengan 4 hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan nilai t-value dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai t-value dalam 

program AMOS adalah nilai critical ratio pada regression weight dari fit 

model,apabila nilai critical ratio ≥ 1,967 atau nilai probabilitas (P) ≤ 0,05 maka 

h0 ditolak (hipotesis penelitian diterima).  Hasil uji hipotesi untuk menguji 

pengaruh antara variabel endogen terhadap variabel eksogen dapat dilihat pada 

Tabel 4.18. dibawah ini: 
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Table 4.18 

Hasil Uji Hipotesis 

         Sumber : lampiran 8  

1. Pengaruh Kecerdasan Emosi terhadap Komitmen Organisasi 

Dari Tabel 4.18 di atas, diperoleh nilai koefisien standardized regression 

weight antara komitmen organisasi terhadap kecerdasan emosi sebesar 0,085. 

Untuk pengujian pengaruh antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R 

sebesar 1,415 dengan probabilitas sebesar 0.157. Dengan demikian hipotesis 

pertama ditolak, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas 

sebesar 0.157 yang telah memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar 1,415 

yang tidak memenuhi syarat > 1,96. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan Komitmen Organisasi  terhadap Kecerdasan 

Emosi. 

. 2. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Komitmen Organisasi  

Dari Tabel 4.18 di atas, diperoleh nilai koefisien standardized regression 

weight antara komitmen organisasi terhadap kecerdasan spiritual sebesar 

0,566.Untuk pengujian pengaruh antar kedua variabel tersebut  menunjukkan 

   Estimate S.E. C.R. P     Keterangan  

KO <--- KE ,085 ,060 1,415 ,157     Tidak signifikan  

KO <--- KS ,566 ,124 4,576 ***     Signifikan  

K <--- KS ,377 ,099 3,823 ***     Signifikan  

K <--- KE ,166 ,047 3,519 ***     Signifikan  

K <--- KO ,320 ,084 3,800 ***     Signifikan  



80 
 

 
 

nilai C.R sebesar 4,576 dengan probabilitas sebesar ***. Dengan demikian 

hipotesis kedua diterima, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai 

probabilitas sebesar *** yang telah memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R 

sebesar 4,576 yang telah memenuhi syarat > 1,96. Oleh sebab itu dapat 

disimpulkan bahwa variabel Komitmen Organisasi terdapat pengaruh 

signifikan  terhadap Kecerdasan Spiritual.  

3. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja  

Dari Tabel 4.18 di atas, diperoleh nilai koefisien standardized regression 

weight antara kinerja terhadap Kecerdasan Spiritual sebesar 0,377. Untuk 

pengujian pengaruh antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R 

sebesar 3,823 dengan probabilitas sebesar ***. Dengan demikian hipotesis 

ketiga  diterima, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas 

sebesar *** yang memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R 3,823 sebesar yang 

memenuhi syarat > 1,96. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa variabel 

Kinerja  terdapat pengaruh signifikan  terhadap Kecerdasan Spiritual. 

4. Pengaruh Kecerdasan Emosi terhadap Kinerja  

Dari Tabel 4.19 di atas, diperoleh nilai koefisien standardized regression 

weight antara Kinerja terhadap Kecerdasan Emosi   sebesar 0,166. Untuk 

pengujian pengaruh antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R 

sebesar 3,519 dengan probabilitas sebesar ***. Dengan demikian hipotesis 

keempat diterima, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai 
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probabilitas sebesar 0,996 yang memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar 

3,519 yang memenuhi syarat > 1,96. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan Kinerja terhadap Kecerdasan Emosi. 

5. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja   

Dari Tabel 4.18 di atas, diperoleh nilai koefisien standardized regression 

weight antara Kinerja  terhadap Komitmen Organisasi sebesar 0,320. Untuk 

pengujian pengaruh antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R 

sebesar 3,800 dengan probabilitas sebesar ***. Dengan demikian hipotesis 

kelima diterima, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai 

probabilitas sebesar *** yang telah memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R 

sebesar 3,800 yang telah memenuhi syarat > 1,96. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Kinerja terhadap Komitmen 

Organisasi. 

Untuk melihat hubungan mediasi antara variabel independent dengan 

variabel dependen melalui variabel mediasi yaitu dengan cara 

membandingkan nilai dari standarized direct effect dengan standarized 

indirect effect. Yang berarti jika nilai yang dimiliki dari standarized indirect 

effect lebih besar daripada nilai yang dimiliki dari standarized direct effect 

maka dapat dikatakan bahwa variabel kecerdasan emosi mempunyai 

pengaruh tidak langsung terhadap kinerja atau variabel komitmen organisasi 

memediasi hubungan kedua variabel tersebut: 
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Tabel 4.19 

Hasil Uji Standarized Direct Effect 

 

 

 

 

 Sumber:lampiran 8 

 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Standarized indirect Effect 

 

 

 

 

    Sumber:lampiran 8 

6. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja dengan Komitmen 

Organisasi sebagai variabel Intervening. 

      Pengaruh antara kecerdasan spiritual terhadap kinerja dimediasi oleh 

komitmen organisasi dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai direct effect 

lebih kecil dari nilai indirect effect,pengujian hubungan kedua vaiabel tersebut 

menunjukkan nilai 0,377 lebih besar dari 0,181 hal ini menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi tidak memediasi kecerdasan spiritual terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  dengan kecerdasan spiritual saja  

karyawan Universitas Ahmad Dahlan sudah cukup untuk meningkatkan kinerja 

mereka.  

 KS KE KO K 

KO ,533 ,128 ,000 ,000 

K ,377 ,263 ,340 ,000 

 KS KE KO K 

KO ,000 ,000 ,000 ,000 

K ,181 ,043 ,000 ,000 
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7. Pengaruh Kecerdasan Emosi terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasi 

sebagai variabel Intervening. 

      Pengaruh antara kecerdasan Emosi  terhadap kinerja dimediasi oleh 

komitmen organisasi dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai direct effect 

lebih kecil dari nilai indirect effect,pengujian hubungan kedua vaiabel tersebut 

menunjukkan nilai 0,263 lebih besar dari 0,043 hal ini menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi tidak memediasi kecerdasan emosi terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  dengan kecerdasan emosi  saja  

karyawan Universitas Ahmad Dahlan sudah cukup untuk meningkatkan kinerja 

mereka. 

B. PEMBAHASAN  

1. Pengaruh Kecerdasan Emosi terhadap Komitmen Organisasi. 

Goleman (2015) kecerdasan emosi merupakan kemampuan 

pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri. Selain itu dijelaskan bahwa Emotional Quotient (EQ) 

merupakan kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif 

menerapkan daya serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, 

koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Seseorang dengan emotional 

quotient yang tinggi akan dapat mengatasi segala masalah yang ada 

dilingkungnnya, sehinggu tidak menutup kemungkinan ketika banyak 
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masalah yang dapat diselesaikan dengan baik dan cepat akan menunjukkan 

suatu pencapaian kerja yang sangat baik. 

komitmen organisasi adalah melihat kepada tahap seseorang karyawan 

mengkaitkan diri mereka dengan organisasinya. Karyawan  yang memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi akan cenderung melihat organisasi sebagai 

salah satu bagian yang penting dalam kehidupannya. karyawan akan setia 

pada organisasi dan mengikut kehendak dan dipengaruhi oleh kecerdasan 

emosi individu. Bagi karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang 

rendah akan cenderung mempunyai kesetiaan yang rendah terhadap 

organisasinya. Maka dari itu karyawan tersebut akan sulit untuk diberi 

motivasi karena didapati mempunyai kecerdasan emosi yang rendah (Noe et. 

al, 2004).  

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Noorhafeza Herliani Adey (2010) 

membuktikan bahwa kecerdasan emosi berhubungan secara positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi, selain itu Triana Fitriastuti (2013) 

juga melakukan penelitian dan membuktikan bahwa kecerdasan emosi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi,hal 

ini juga sejalan dengan penelitian Anak Agung Inten Damaryanthi Dkk 

(2016), Rezha Aditya Dkk (2017) Zahra Teherinejad dkk (2017),juga 

menemukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

kecerdasan emosi dan komitmen organisasi 
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Dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini,maka hipotesis 1 dlam 

penelitian ini menyatakan bahwa Kecerdasan Emosi  tidak memiliki 

pengaruh terhadap Komitmen Organisasi  seseorang. Kondisi ini 

menjelaskan bahwa tinggi ataupun rendahnya tingkat Kecerdasan Emosi yang 

dimiliki seseorang tidak berdampak apapun terhadap Komitmen Organisasi. 

hal tersebut disebabkan karena adanya beragam faktor diluar Kecerdasan 

Emosi yang mempengaruhi tingkat Komitmen seseorang. 

Faktor yang dimaksud disini salah satunya terkait dengan tingkat 

intelektualitas seseorang. Ketika seseorang hanya memiliki rasa pengabdian 

dan tanggungjawab (Kecerdasan Emosi) yang tinggi terhadap suatu pekerjaan 

akan tetapi tidak memiliki kecerdasan secara intelektual. Maka hal tersebut 

tidak akan membawa perubahan apapun terhadap hasil kerja seseorang. 

Karyawan yang tidak dapat mengatur emosi mereka dengan 

baik,menunjukkan bahwa mereka kurang memiliki Komitmen Organisasi. 

2. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Komitmen Organisasi.  

Zohar dan Marshall (2007) kecerdasan spiritual adalah kemampuan 

internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya  adalah inti 

alam semesta sendiri, yang memungkinkan otak untuk menemukan  dan 

menggunakan makna dalam memecahkan persoalan. Seseorang yang 

memiliki Kecerdasan Spiritual yang tinggi akan cenderung menjadi seorang 

pemimpin yang penuh dengan pengabdian, bertanggung jawab untuk 
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membawakan visi dan nilai yang lebih tinggi dan bisa memberi inspirasi 

kepada orang lain. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Shysilia Rennarda Sumual Dkk 

(2019) Kecerdasan spiritual berpengaruh secara signifikan terhadap 

komitmen organisasi dan Nadia Abida Mufita Sani Dkk (2019) juga 

menunjukkan bahwa kecerdasan Spiritual berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Komitmen Organisasi. Untuk hal ini, kecerdasan spiritual 

mempengaruhi keinginan seseorang untuk mendapatkan karir yang menjadi 

targetnya di dunia kerja. Seseorang yang membawa makna spiritualitas di 

dalam kerjanya akan merasakan hidup dan pekerjaannya pun akan lebih 

memiliki arti. Inilah yang akan mendorong serta memotivasi individu untuk 

terus meningkatkan kinerjanya, sehingga dalam karirnya bisa berkembang 

secara terus menerus. 

Penyataan diatas sejalan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian 

ini dimana hipotesis 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kecerdasan 

Spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Imam Ghozali (2002), yang 

menyatakan bahwa Religiusitas dimensi belief, dimensi komitmen, dan 

dimensi behavior berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi dan 

keterlibatan kerja. Kondisi ini menjelaskan bahwa, semakin tinggi kecerdasan 

spiritual seorang karyawan maka akan semakin tinggi komitmen organisasi 

seorang karyawan terhadap instansi tempatnya bekerja. 
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3. Pengaruh Kecerdasan Emosi Terhadap Kinerja Karyawan 

Dari hasil pengujian hipotesis sebelumnya diperoleh hasil bahwa 

kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Goleman (2015) bahwa 

Emotional Quotien merupakan kecerdasan yang menunjukkan  kemampuan 

merasakan dan mengenali perasaan pada diri sendiri serta perasaan orang lain, 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi 

dengan baik serta mampu mengelola hubungan dengan orang lain. 

Ketika seseorang dapat menyelesaikan permasalahan di dunia kerja, 

maka tidak akan menutup kemungkinan seseorang tersebut akan 

menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pernyataan ini didukung Agustian 

(2003) dalam penelitiannya dimana kecerdasan emosional yang baik akan 

membuat seorang karyawan menampilkan kinerja dan hasil kerja yang lebih 

baik. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh Boyatzis (1999), Thomas Sy (2006), dan Supriyanto (2012) 

yang mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja seseorang.  

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Irma Mulyasari (2018) yang 

menyatakan bahwa Kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan dan peneliti Reni Hidayati,Dkk (2008), Priehadi 

Dhasa Eka (2017) juga menyatakan bahwa kecerdasan emosi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Penyataan  diatas sejalan dengan hasil yang 
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diperoleh dalam penelitian ini dimana hipotesis 3 dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa Kecerdasan Emosi berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

4. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Zohar dan Marshall (2010) kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber 

terdalamnya  adalah inti alam semesta sendiri, yang memungkinkan otak 

untuk menemukan  dan menggunakan makna dalam memecahkan persoalan. 

Seseorang yang memiliki Kecerdasan Spiritual yang tinggi cenderung 

menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan pengabdian, bertanggung 

jawab untuk membawakan visi dan nilai yang lebih tinggi dan bisa memberi 

inspirasi kepada orang lain. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sulastri Dkk (2016) 

membuktikan bahwa Kecerdasan spiritual berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, Eryn Rahmawati Dkk (2019) juga 

menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan,dan penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Masitoh (2019) juga mendapatkan hasil yang sama. Dalam hal ini, kecerdasan 

spiritual mempengaruhi tujuan seseorang di dalam mencapai karirnya di 

dunia kerja. Seseorang yang membawa makna spiritualitas dalam kerjanya 

akan merasakan hidup dan pekerjaannya lebih berarti. Hal ini akan 

mendorong dan memotivasi seseorang untuk lebih meningkatkan kinerja 
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yang dimilikinya, sehingga dalam karir ia dapat berkembang lebih maju. Hal 

ini sejalan dengan penelitian ini dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian 

ini dimana hipotesis 4 menyatakan bahwa Kecerdasan Spiritual  

berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

5. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja. 

Robbins (2008) komitmen organisasi merupakan tingkat dimana 

seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya 

untuk tetap menjadi anggota didalam organisasi itu. Robbins (2008) 

menyatakan bahwa terdapat 3 macam dimensi komitmen organisasional yaitu 

: Komitmen Afektif , Komitmen Normatif, dan Komitmen Berkelanjutan. 

Komitmen Afektif yaitu Perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan 

dalam nilai-nilainya.. Komitmen Normatif yaitu perasaan wajib untuk tetap 

berada dalam organisasi karena memang harus begitu , tindakan tersebut 

merupakan hal benar yang harus dilakukan. Komitmen berkelanjutan yaitu 

nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila 

dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Destria Efliani Dkk (2015) 

menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara positif secara 

signifikan terhadap kinerja. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zulfa 

Fitrina Dkk (2013) juga menemukan bahwa komitmen organisasi juga 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja,penelitian Dian Kristianto 



90 
 

 
 

(2011) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penyataan tersebut diatas sejalan dengan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini sehingga hipotesis 5 dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

karyawan,terdukung dan dapat dinyatakan secara langsung antara komitmen 

organisasi dengan kinerja . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri 

Astuti (2013), yang menyatakan bahwa Komitmen organisasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa, semakin 

perawat tersebut memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka semakin 

baik pula kinerja karyawan di Universitas Ahmad Dahlan. 

6. Pengaruh Kecerdasan Emosi terhadap Kinerja dengan Komitmen 

Organisasi sebagai variabel intervening. 

    Berdasarkan pada tabel 4.19 dan pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa 

nilai standarized direct effect pada penelitian ini di peroleh hasil bahwa 

kecerdasan emosi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja  

karyawan.Kondisi ini di buktikan dengan membandingkan antara nilai direct 

effect lebih kecil dari nilai indirect effect,pengujian hubungan kedua vaiabel 

tersebut menunjukkan nilai 0,377 lebih besar dari 0,181.  

Dengan demikian hipotesis 6 dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

komitmen organisasi mampu berperan sebagai memediasi pengaruh 

kecerdasan emosi terhadap kinerja karyawan ditolak. Dengan kata lain 
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komitmen organisasi tidak memiliki peran memediasi antara pengaruh 

kecerdasan emosi terhadap kinerja karyawan, Kondisi tersebut 

menjelaskan bahwa, ketika seseorang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi 

maka akan secara langsung berdampak terhadap peningkatan komitmen 

seseorang terhadap organisasinya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sumardi Dkk (2019) yang menemukan bahwa komitmen 

organisasi sebagai variabel mediasi pengaruh kecerdasan emosi terhadap 

kinerja karyawan. Komitmen organasisai sebagai variabel mediasi 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan. Kemudian 

Penelitian yang dilakukan Syamsul Arifin, Dewi Prihatini, Wiji Utami (2014) 

menyatakan bahwa kecerdasan emosi berpengaruh terhadap kinerja melalui 

komitmen organisasi. 

7. Pengaruh Kecerdasan spiritual terhadap Kinerja dengan Komitmen 

Organisasi   sebagai variabel intervening  

Berdasarkan  pada penelitian ini di peroleh hasil bahwa kecerdasan 

spiritual berpengaruh secara langsung terhadap kinerja  karyawan. Kondisi 

ini dibuktikan dengan  membandingkan antara nilai direct effect lebih kecil 

dari nilai indirect effect,pengujian hubungan kedua vaiabel tersebut 

menunjukkan nilai 0,377 lebih besar dari 0,181. Dengan demikian hipotesis 

7 dalam penelitian ini menyatakan bahwa komitmen organisasi mampu 

berperan sebagai memediasi pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja 

karyawan ditolak. Dengan kata lain komitmen organisasi tidak memiliki 
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peran memediasi antara pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 

kinerja karyawan, 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Siswoyo Haryono dan Febry 

Rosady (2017) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh 

terhadap kinerja akan tetapi harus melalui komitmen organisasi,kemudian 

Syamsul Arifin, Dewi Prihatini, Wiji Utami (2014) juga menyatakan bahwa 

kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja melalui komitmen 

organisasi. Kondisi diatas menjelaskan bahwa, ketika seseorang memiliki 

kecerdasan spiritual yang tinggi maka akan secara langsung berdampak 

terhadap peningkatan  komitmen seseorang terhadap organisasinya, dalam hal 

ini ketika seseorang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan 

memungkinkan seseorang tersebut untuk   melakukan berbagai upaya untuk 

kemajuan organisasi.  


