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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Bab IV dalam penelitian ini berisi hasil pengolahan data dan analisis data 

yang akan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

4.1. Gambaran Umum Partisipan dan Cek Manipulasi 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh partisipan antara partisipan yang 

kinerjanya diukur dengan ukuran keuangan dan partisipan yang kinerjanya 

diukur dengan ukuran nonkeuangan ketika tingkat kesulitan tugas yang 

ditetapkan rendah dan tinggi. Partisipan pada penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang diambil secara acak. Data dalam penelitian ini diperoleh 

melalui eksperimen untuk mendapatkan data kepuasan kerja dengan 

treatment pengukuran kinerja dan kesulitan tugas. 

Jumlah partisipan yang mengikuti eksperimen secara lengkap 

sebanyak 87 orang dan semua partisipan lolos cek manipulasi. Cek 

manipulasi dilakukan dengan menanyakan kepada responden, apakah 

mereka telah memahami tugas yang diberikan. Jika responden menjawab 

“ya”, maka dinyatakan lolos cek manipulasi. Dalam eksperimen ini terdapat 

cek manipulasi yang bertugas untuk mengetahui apakah partisipan benar-

benar memahami tugas yang akan mereka kerjakan. Tingkat kesulitan yaitu 

bertujuan untuk mengetahui kesulitan tugas yang dirasakan oleh partisipan. 
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Pada tahap treatment kesulitan tugas, subyek diberikan pertanyaan 

mengenai persepsi mereka terhadap tingkat kesulitan tugas yang diberikan. 

Reward diberikan untuk memotivasi partisipan. Pemberian reward 

dilakukan dengan cara memberikan hadiah sesuai dengan jumlah kubus dan 

kreativitas hiasan yang dibuat. Reward akan diberikan berupa kupon, subjek 

yang dapat membentuk bangun kubus sebanyak 3 buah akan mendapat 5 

kupon. setiap kelebihan 1 buah kotak maka akan ditambah 2 kupon, begitu 

seterusnya. Kupon yang didapat nantinya akan ditukarkan dengan souvenir. 

Subyek diberikan cek manipulasi untuk mengetahui pemahaman subyek 

mengenai reward yang dapat diterima atau diperoleh. 

Berikut ini adalah hasil dari subyek yang lolos cek manipulasi: 

Tabel 4.1 

Partisipan yang Lolos Cek Manipulasi 

Keterangan Jumlah Partisipan 

Jumlah partisipan yang mengikuti eksperimen 87 

Jumlah partisipan yang tidak lolos cek manipulasi 0 

Jumlah partisipan yang lolos cek manipulasi 87 

Sumber: data primer yang diolah (2016) 

Berdasarkan tabel diatas, semua responden lolos cek manipulasi, 

disebabkan karena mereka memenuhi kriteria subjek yang menganggap 

manipulasi tingkat kesulitan tugas tinggi sebagai tugas yang sulit. 

4.1.1. Hasil Uji Validitas dan Uji ReliabilitasKuesioner 

Uji validitas digunakan untuk melihat apakah jawaban 

responden atas indikator penelitian valid atau dapat digunakan. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur apakah 

kuesioner handal dan konsisten untuk mengukur kepuasan kerja dalam 

penelitian ini. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Variabel Indikator Validitas (Signifikansi) Reliabilitas 

(Cronbach’s 

Alpha) 

Kepuasan Kerja x1 0,000 (Valid) 0,964 (Reliabel) 

x2 0,000 (Valid) 

x3 0,000 (Valid) 

x4 0,000 (Valid) 

 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji Pearson 

Correlation. Dari tabel diatas terlihat bahwa korelasi antara masing-

masing indikator (X1 sampai X4) terhadap total skor konstruk (KK) 

menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Uji reliabilitas 

kuesioner dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Kuesioner dikatakan 

reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,7. Berdasarkan tabel diatas, 

dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha> 0,7 yaitu sebesar 0,964 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliabel dan dapat 

digunakan dalam penelitian. 
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4.2. Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4.3 

Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Tingkat 

Kesulitan 

Tugas 

Sel Keterangan Jumlah 

Kepuasan 

Kerja 

Sig 

Uji T 

Rendah 

1 

(Finansial) 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 5 5,95 0,040 

Perempuan 11 5,68  

Total 16   

Usia 

<18 tahun 13 5,73  

19 tahun 3 5,91  

20 tahun - -  

21 tahun - -  

>22 tahun - -  

Total 16   

3 

(Nonfinansial) 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 5 1,55 0,592 

Perempuan 13 1,80  

Total 18   

Usia 

<18 tahun - -  

19 tahun 3 1,75  

20 tahun 10 1,70  

21 tahun 4 1,87  

>22 tahun 1 1,50  

Total 18   

Tinggi 

2 

(Finansial) 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 7 1,71 0,210 

Perempuan 14 1,75  

Total 21   

Usia 

<18 tahun 15 1,66  

19 tahun 3 1,83  

20 tahun - -  

21 tahun 3 2,00  

>22 tahun - -  

Total 21   

4 

(Nonfinansial) 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 11 2,18 0,734 

Perempuan 21 2,19  

Total 32   

Usia 

<18 tahun - -  

19 tahun 3 2,00  

20 tahun 12 2,08  

21 tahun 12 2,16  

>22 tahun 5 2,60  

Total 32   

TOTAL 87   

Sumber: data primer yang diolah (2016) 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui kepuasan kerja laki-laki 

berbeda dengan kepuasan kerja perempuan pada kinerja finansial dengan 

tingkat kesulitan rendah. Sedangkan kepuasan kerja antara laki-laki dan 

perempuan dikatakan tidak berbeda pada kinerja finansial dengan tingkat 

kesulitan tinggi, kinerja non finansial dengan tingkat kesulitan rendah dan 

kinerja non finansial dengan tingkat kesulitan tinggi. 

Kepuasan kerja responden dengan pengukuran kinerja finansial dan 

tingkat kesulitan tugas rendah pada umur 19 tahun, kepuasan kerja responden 

dengan pengukuran kinerja finansial dan tingkat kesulitan tugas tinggi pada 

umur 21 tahun, sedangkan kepuasan kerja responden dengan pengukuran 

kinerja nonfinansial dan tingkat kesulitan tugas rendah dan tinggi pada umur 

>22 tahun. 

Tabel 4.4 

Rata-Rata Kepuasan Kerja BerdasarkanPengukuran Kinerja dan Tingkat 

Kesulitan Tugas 

Keterangan 
Tingkat Kesulitan Tugas 

Rendah Tinggi 

Keuangan 5,438 1,381 

Nonkeuangan 1,389 1,812 

 Sumber: Lampiran 3 

Tabel 4.4 merupakan rata-rata dari kepuasan kerja pada saat 

partisipan dinilai kinerjanya dengan ukuran keuangan dan nonkeuangan, 

ketika tingkat kesulitan tugasnya rendah dan tinggi. Pada saat kinerja 

partisipan dinilai dengan ukuran keuangan dengan tingkat kesulitan tugas 

yang ditetapkan rendah, maka rata-rata kepuasan kerja yang dirasakan oleh 

partisipan adalah sebesar 5,438 sedangkan partisipan dengan ukuran 

keuangan dengan tingkat kesulitan tugas yang tinggi rata-rata kepuasan 



45 
 

 
 

kerja yang dirasakan partisipan lebih rendah yaitusebesar 1,381. Sebaliknya, 

partisipan yang kinerjanya dinilai dengan ukuran nonkeuangan, ketika 

tingkat kesulitan tugasnya rendah rata-rata kepuasan kerja yang dirasakan 

partisipan lebih rendah (sebesar 1,389) dibandingkan dengan partisipan 

dengan tingkat kesulitan tugas yang tinggi (sebesar 1,812). Ketika 

pengukuran kinerja individu berdasarkan kinerja keuangan individu dengan 

tingkat kesulitan tugas tinggi memiliki kepuasan kerja tinggi daripada 

individu dengan tingkat kesulitan tugas rendah. 

4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis 1 digunakan untuk mengetahui apakah 

partisipan yang kinerjanya dinilai dengan ukuran keuangan memiliki 

kepuasan kerja yang lebih tinggi ketika tingkat kesulitan tugas yang 

diberikan rendah daripada ketika tingkat kesulitan tugas yang diberikan 

tinggi. 

Berikut hasil pengujian hipotesis 1: 

Tabel 4.5 

Uji Beda Hipotesis1 

Levene’s test t-test 

F Sig. t Sig. 

1.255 0.270 -21.915 0,000 

Sumber: Lampiran 6 

Terlihat dari tabel diatas bahwa F hitung levene test sebesar 

1.255 dengan signifikan 0.270, karena signifikan 0,270 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa antara tingkat kesulitan tugas yang rendah dan 

tinggi memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda t-
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test harus menggunakan asumsi equal variances assumed. Dari tabel 

tersebut terlihat bahwa signifikan 0.000< 0,05. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan kerja partisipan yang kinerjanya diukur dengan ukuran 

keuangan berbeda secara signifikan antara tingkat kesulitan tugas yang 

rendah dan tinggi. 

Berdasarkan tabel 4.4 merupakan rata-rata dari kepuasan kerja 

partisipan yang kinerjanya diukur dengan ukuran keuangan ketika tingkat 

kesulitan tugas yang ditetapkan rendah dan tinggi. Dengan demikian, 

hipotesis 1 yang menyatakan “ketika organisasi menggunakan ukuran 

keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan tingkat kesulitan tugasnya 

rendah, maka kepuasan kerja lebih tinggi”sehinggaketika organisasi 

menggunakan ukuran keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan tingkat 

kesulitan tugasnya rendah, maka kepuasan kerja karyawan akan lebih 

tinggi dibandingkan pada saat tingkat kesulitan tugasnya tinggi diterima. 

4.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis 2 digunakan untuk mengetahui apakah 

partisipan yang kinerjanya dinilai dengan ukuran nonkeuangan memiliki 

kepuasan kerja yang lebih tinggi ketika tingkat kesulitan tugas yang 

diberikan tinggi daripada ketika tingkat kesulitan tugas yang diberikan 

rendah. 
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Berikut hasil pengujian hipotesis 2: 

Tabel 4.6 

Uji Beda Hipotesis 2 

Levene’s test t-test 

F Sig. t Sig. 

2.248 0,140 1.366 0.178 

Sumber: Lampiran 4 

Terlihat dari tabel diatas bahwa F hitung levene test sebesar 

2.248 dengan signifikan 0,140, karena signifikansi 0,140 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa antara tingkat kesulitan tugas yang rendah dan 

tinggi memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda t-

test harus menggunakan asumsi equal variances assumed. Dari tabel 

tersebut terlihat bahwa sig. 0,178> 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja partisipan yang kinerjanya diukur dengan ukuran 

nonkeuangan tidak berbeda secara signifikan antara tingkat kesulitan 

tugas yang rendah dan tinggi. 

Berdasarkan tabel 4.4 yang merupakan rata-rata dari kepuasan 

kerja partisipan yang kinerjanya diukur dengan ukuran nonkeuangan 

ketika tingkat kesulitan tugas yang ditetapkan rendah dan tinggi. Dengan 

demikian, hipotesis 2 yang menyatakan “ketika organisasi menggunakan 

ukuran non keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan tingkat kesulitan 

tugasnya tinggi, maka kepuasan kerja lebih tinggi”, sehinggaketika 

organisasi menggunakan ukuran nonkeuangan untuk mengevaluasi 

kinerja dan tingkat kesulitan tugasnya tinggi, maka kepuasan kerja 

karyawan akan lebih tinggi dibandingkan pada saat tingkat kesulitan 

tugasnya rendah. 
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4.4. Pembahasan 

Pengujian hipotesis 1 digunakan untuk mengetahui apakah 

partisipan yang kinerjanya dinilai dengan ukuran keuangan memiliki 

kepuasan kerja yang lebih tinggi ketika tingkat kesulitan tugas yang 

diberikan rendah daripada ketika tingkat kesulitan tugas yang diberikan 

tinggi. Dari tabel 4.5 terlihat bahwa signifikan 0.000< 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja partisipan yang kinerjanya diukur 

dengan ukuran keuangan berbeda secara signifikan antara tingkat kesulitan 

tugas yang rendah dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

kinerja keuangan, semakin rendah tingkat kesulitas tugas, maka kepuasan 

akan semakin meningkat. Adanya hasil ini menunjukkan bahwa karyawan 

sebenarnya menginginkan pekerjaan yang mudah atau tidak berat untuk 

memperoleh hasil yang optimal. Atau dapat dikatakan karyawan 

menginginkan hasil besar tanpa susah. Pengukuran kinerja dengan 

menggunakan ukuran keuangan memiliki aspek yang terbatas, berfokus 

pada satu aspek saja, yaitu yang berhubungan dengan uang. Jika tugas sudah 

disosialisasikan terlebih dahulu akan membuat para karyawan lebih 

berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sehingga hasil 

kinerja yang akan diperoleh karyawan akan lebih baik. 

Pengujian hipotesis 2 digunakan untuk mengetahui apakah 

partisipan yang kinerjanya dinilai dengan ukuran nonkeuangan memiliki 

kepuasan kerja yang lebih tinggi ketika tingkat kesulitan tugas yang 

diberikan tinggi daripada ketika tingkat kesulitan tugas yang diberikan 
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rendah. Dari tabel 4.6 terlihat bahwa sig. 0,178> 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja partisipan yang kinerjanya diukur 

dengan ukuran nonkeuangan tidak berbeda secara signifikan antara tingkat 

kesulitan tugas yang rendah dan tinggi. Tingkat kesulitan tugas yang tinggi 

maupun rendah tidak memiliki dampak bagi kepuasan kerja karyawan 

karena bukan merupakan pertimbangan bagi karyawan. Ukuran 

nonkeuangan memiliki dimensi yang luas yang dapat menjadi poin untuk 

penilaian kinerja sehingga ada efek positif ketika organisasi menggunakan 

ukuran nonkeuangan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Cara 

pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran nonkeuangan memberikan 

respek tidak hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan keuangan saja, 

tetapi juga pada hal-hal lain, seperti kreatifitas dan melibatkan 

pengembangan ide karyawan. Pengukuran kinerja non-keuangan dipercaya 

bisa digunakan untuk melengkapi indikasi pengukuran kinerja keuangan 

jangka pendek dan jangka panjang. Tidak ada perbedaan kepuasan yang 

dirasakan karyawan dengan pengukuran kinerja non keuangan. Hal ini dapat 

terjadi karena karyawan merasa bahwa kinerja karyawan lebih mudah bila 

dinilai berdasarkan pengukuran keuangan yang lebih obyektif dibandingkan 

pengukuran kinerja nonkeuangan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang menyatakan kepuasan kerja yang dirasakan partisipan ketika tingkat 

kesulitan tugas tinggi tidak berbeda secara signifikan antara partisipan yang 

kinerjanya diukur dengan ukuran keuangan maupun yang kinerjanya diukur 

dengan ukuran nonkeuangan. 
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Sistem reward pengukuran kinerja non keuangan masih belum 

mampu untuk memotivasi kepuasan kerja karyawan yang dibuktikan dengan 

hasil uji statistik kepuasan kerja menunjukkan nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 dan dikuatkan oleh hasil mean partisipan yang kinerjanya dinilai 

dengan ukuran nonkeuangan, rata-rata kepuasan kerja yang dirasakan 

partisipan lebih rendah dibandingkan dengan partisipan yang kinerjanya 

dinilai dengan ukuran keuangan. 

Analisis tambahan diluar analisis hipotesis menjelaskan tentang uji 

beda antar tingkat kesulitan tugas dan pengukuran kinerja. 

 

4.5. Uji Beda Tingkat Kesulitan Tugas Rendah dan Dasar Pengukuran 

Kinerja 

Uji beda ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kepuasan kerja 

partisipan pada saat tingkat kesulitan tugas yang ditetapkan rendah ketika 

dasar pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja mereka 

adalah ukuran nonkeuangan dan ukuran keuangan. 

Tabel 4.7 

Uji Beda Tingkat Kesulitan Tugas Rendah dan Dasar Pengukuran Kinerja 

Levene’s test t-test 

F Sig. t Sig. 

1,108 0,321 20,855 0,000 

Sumber: Lampiran 8 

Terlihat dari tabel diatas bahwa F hitung levene test sebesar 1,108 

dengan signifikansi 0,321, karena signifikansi 0,321 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa antara tingkat kesulitan tugas yang rendah dan tinggi 

tidak memiliki variance yang sama. Dari tabel tersebut terlihat bahwa 
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signifikansi t-test adalah 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja yang dirasakan partisipan ketika tingkat kesulitan tugas rendah 

berbeda antara partisipan yang kinerjanya diukur dengan ukuran keuangan 

maupun yang kinerjanya diukur dengan ukuran nonkeuangan. 

Tabel 4.8 

Rata-Rata Kepuasan Kerja Berdasarkan Tingkat Kesulitan Tugas Rendah 

dan Dasar Pengukuran Kinerja 

Tingkat Kesulitan 

Tugas 

Pengukuran Kinerja 

Keuangan Nonkeuangan 

Rendah 5,438 1,389 

Sumber: Lampiran 9 

Tabel diatas merupakan rata-rata dari kepuasan kerja yang 

dirasakan partisipan yang memiliki tingkat kesulitan tugas yang rendah, 

ketika kinerjanya diukur dengan ukuran keuangan dan nonkeuangan. Dari 

tabel diatas, rata-rata kepuasan kerja tertinggi bernilai 5,438 yang 

merupakan rata-rata dari partisipan kinerjanya diukur dengan ukuran 

keuangan. 

4.6. Uji Beda Tingkat Kesulitan Tugas Tinggi dan Dasar Pengukuran 

Kinerja 

Uji beda ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kepuasan kerja 

partisipan pada saat tingkat kesulitan tugas yang ditetapkan tinggi ketika 

dasar pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja mereka 

adalah ukuran nonkeuangan dan ukuran keuangan. 

Tabel 4.9 

Uji Beda Tingkat Kesulitan Tugas Tinggi dan Dasar Pengukuran Kinerja 

Levene’s test t-test 

F Sig. t Sig. 

2,680 0,108 -1,496 0,141 

Sumber: Lampiran 10 
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Terlihat dari tabel diatas bahwa F hitung levene test sebesar 2,680 

dengan signifikansi 0,108, karena signifikansi 0,108> 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa antara tingkat kesulitan tugas yang rendah dan tinggi 

memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus 

menggunakan asumsi equal variances assumed. Dari tabel tersebut terlihat 

bahwa signifikan 0,140 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja yang dirasakan partisipan ketika tingkat kesulitan tugas tinggi tidak 

berbeda secara signifikan antara partisipan yang kinerjanya diukur dengan 

ukuran keuangan maupun yang kinerjanya diukur dengan ukuran 

nonkeuangan. 

Tabel 4.10 

Rata-Rata Kepuasan Kerja Berdasarkan Tingkat Kesulitan TugasTinggi dan 

Pengukuran Kinerja 

Tingkat Kesulitan 

Tugas 

Pengukuran Kinerja 

Keuangan Nonkeuangan 

Tinggi 1,381 1,812 

Sumber: Lampiran 11 

Tabel diatas merupakan rata-rata dari kepuasan kerja yang 

dirasakan partisipan yang memiliki tingkat kesulitan tugas yang tinggi, 

ketika kinerjanya diukur dengan ukuran keuangan dan nonkeuangan. Dari 

tabel diatas, rata-rata kepuasan kerja tertinggi bernilai 1,812 yang 

merupakan rata-rata dari partisipan kinerjanya diukur dengan ukuran non 

keuangan.


