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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah Onyx Hotel yang berlokasi di 

Ketapang, Kalimantan Barat. Onyx Hotel merupakan perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang jasa perhotelan. Hotel ini didirikan oleh Bapak Amanto 

Linandar dan Bapak A Ngie dan berdiri sejak 26 Juni 2014. Hotel Onyx 

merupakan hotel berbintang tiga yang memiliki  total 63 kamar, terdiri dari 6 

lantai dan mempunyai kelas kamar diantaranya : Standard, Superior, Deluxe, 

President Suite, dan Onyx Suite. Hotel dengan satu-satunya yang mempunyai 

fasilitas kolam renang di Ketapang ini berada di tengah kota. Letaknya yang 

strategis hanya berjarak 15 menit dari bandar udara Rahadi Oesman, dan juga 

berjarak 10 menit untuk pergi ke Borneo City Mall. 

Onyx Hotel sendiri mempunyai karyawan sebanyak 30 orang dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya yang terdiri dari satu manajer operasional, 

satu manajer F&B, satu manajer Room and Public Area, satu staf accounting, satu 

staf purchasing, satu staff marketing, satu staff engineering, dua security, tiga staff 

public area, satu koki, tiga waiter, empat helper, lima staf housekeeping, dan 

empat staff front office. 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini jumlah responden yang akan dijadikan sampel 

berjumlah 30 orang. Dari data kuesioner yang telah disebarkan, peneliti 

mendapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Profil Responden 

No. Nama Jabatan Asal 
Masa Kerja 

(dalam bulan) 

1. Nofy Lea Tamia Manajer Operasional Ketapang 24  

2. Eko Budiawan Manajer Food & Beverage Ketapang 24 

3. Sunarto Manajer Room Division Semarang 24 

4. Hasian Accounting Ketapang 36 

5. Yosepina Purchasing Sukadana 36 

6. Budi Hermanto Marketing Pontianak 12 

7. Abdul Rasyid Engineering Lombok 36 

8. Saparani Kasir Pontianak 18 

9. Welly Sibarani Security Ketapang 24 

10. Mulyadi Security Ketapang 24 

11. Yusuf Rifa’i Kepala Dapur Semarang 36 

12. Randa Pranata Helper Ketapang 12 

13. Andriansyah Helper Ketapang 24 

14. Chaireni Agustina Helper Semarang 24 

15. Sri Wulandari N Helper Ketapang 36 

16. Yeniarti Agustin Public Area Ketapang 12 

17. M. Syaifulah Public Area Ketapang 24 

18. Juliansyah Public Area NTT 12 

19. M. Juanda Front Office Jogja 18 

20. Mita Ermawati Front Office Semarang 12 

21. Veronika Nela Front Office Ketapang 12 

22. Ananda Puan Q Front Office Ketapang 12 

23. Euis Furwanti Waiter Ketapang 24 

24. Ermawati Waiter Ketapang 18 

25. Sri Karmila Waiter Ketapang 18 

26. Iskandar Housekeeping Ketapang 36 

27. Fenti Wulandari Housekeeping Ketapang 36 

28. Sri Nilam Housekeeping Sukadana 12 

29. Cindy Nova R Housekeeping Ketapang 36 

30. Wiwik Sembogo Housekeeping Ketapang 24 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas memperlihatkan jabatan dan asal responden 

pada Onyx Hotel di Ketapang. Hal ini yang kadang menimbulkan terjadinya mis-

komunikasi antar karyawan. 

 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 13 43,3 

Perempuan 17 56,7 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan distribusi responden menurut jenis 

kelamin dimana sebagian besar responden didominasi oleh perempuan sebanyak 

56,7 persen dan 43,3 persen responden laki-laki dari jumlah responden sebanyak 

30 orang. Hal ini dikarenakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan 

lebih membutuhkan perempuan dalam menjalankan operasionalnya. 

 

4.3. Analisis Deskriptif 

Skor minimal dalam penelitian ini sebesar 1 dan skor maksimal sebesar 5. 

Maka rumus indeks untuk menghitung jawaban responden yang digunakan ialah :  

Nilai indeks = {(%f1 x 1) + (%f2 x 2) + (%f3 x 3) + (%f4 x 4) +  (%f5 x 5)} / 5 

Keterangan :  

f1  : adalah frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor yang digunakan 

dalam daftar pertanyaan kuesioner.  

f2  : adalah frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor yang digunakan 

dalam daftar pertanyaan kuesioner.  

f3  : adalah frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor yang digunakan 

dalam daftar pertanyaan kuesioner.  
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f4  : adalah frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor yang digunakan 

dalam daftar pertanyaan kuesioner.  

f5 : adalah frekuensi responden yang menjawab 5 dari skor yang digunakan dalam 

daftar pertanyaan kuesioner. 

Angka jawaban responden tidak dimulai dari nol melainkan dari angka 1 sebagai 

skor minimal dan 5 sebagai skor maksimal dengan menggunaka kriteria 3 kotak ( 

Three-box Method), maka rentang 30 ( 6-30) akan menghasilkan rentang sebesar 8 

yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks. 

Dengan menggunakan rumus 3 kotak (Ferdinand dalam Rukmana, 2010) 

menjadi sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Kategori Berdasarkan Indeks 

Indeks Kategori 

6 – 14 Rendah 

14,1 – 23 Sedang 

23,1 - 30 Tinggi 

 

 

4.3.1. Variabel Human Relations 

Dalam variabel human relations terdapat 5 indikator yang digunakan 

untuk mengukur dengan skor maksimal pada masing-masing indikator yaitu 5 dan 

skor minimal 1. Hasil tanggapan responden terhadap variabel human relations 

yang sudah diolah menggunakan  SPSS dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Tanggapan Responden tentang Human Relations 

 

Indikator 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) Indeks Kategori 

f f f f f 

Komunikasi yang terjadi antar 

karyawan terjalin dengan bak sehingga 

tercipta kerjasama yang lebih produktif 

   18 12 26,4 Tinggi 

Komunikasi antara karyawan dengan 

pimpinan akan menciptakan relasi yang 

baik sehingga membuat lebih semangat 

kerja 

   16 14 26,8 Tinggi 

Masalah-masalah dapat ditangani atau 

dipecahkan dengan baik dan lancar 

sehingga tercipta kepuasan hati 

   17 13 26,6 Tinggi 

Motivasi yang diberikan dapat 

mendorong karyawan lebih bergairah 

dalam bekerja 

   9 21 28,2 Tinggi 

Arahan atau instruksi yang jelas dapat 

membuat karyawan lebih mudah 

mengerjakan suatu pekerjaan secara 

efektif dan efisien 

  3 15 12 25,8 Tinggi 

Rata-rata      26,8 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil dari tabel tanggapan responden terhadap human 

relations diatas di mana skor rata-rata yang didapat sebesar 26,8 maka persepsi 

responden terhadap variabel human relations ialah dalam posisi tinggi. Hal ini 

berarti menunjukkan karyawan sudah menerapkan human relations dengan baik 

dimana akan tercipta kerja sama yang lebih produktif, semangat kerja yang tinggi 

dan kepuasan hati sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. 
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4.3.2. Variabel Lingkungan Kerja Fisik 

Dalam variabel lingkungan kerja fisik terdapat 5 indikator yang digunakan 

untuk mengukur dengan skor maksimal pada masing-masing indikator yaitu 5 dan 

skor minimal 1. Hasil tanggapan responden terhadap variabel lingkungan kerja 

fisik yang sudah diolah menggunakan  SPSS dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Tanggapan Responden tentang Lingkungan Kerja Fisik 

Indikator 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) Indeks Kategori 

f f f f f 

Ruang kerja yang bersih membuat 

saya lebih nyaman untuk bekerja 

   11 19 27,8 Tinggi 

Penerangan yang cukup membuat 

saya lebih telitidalam bekerja 

   15 15 27 Tinggi 

Sirkulasi udara yang lancar 

membuat saya lebih semangat 

bekerja 

  1 13 16 27 Tinggi 

Tata ruang yang rapi 

memudahkan dan mempercepat 

saya dalam bekerja 

   12 18 27,6 Tinggi 

Peralatan kerja yang terpelihara 

dan terjaga secara baik membuat 

saya lebih mudah dalam bekerja 

   16 14 26,8 Tinggi 

Rata-rata      27,2 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan hasil dari tabel tanggapan responden terhadap lingkungan 

kerja fisik diatas di mana skor rata-rata yang didapat sebesar 27,2 maka persepsi 

responden terhadap variabel lingkungan kerja fisik ialah dalam posisi tinggi. Hal 

ini berarti menunjukkan lingkungan fisik tempat karyawan bekerja sudah baik 

dimana akan membuat karyawan lebih nyaman, lebih teliti, lebih semangat dan 

lebih mudah dalam bekerja. 
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4.3.3. Variabel Kinerja 

Dalam variabel kinerja terdapat 5 indikator yang digunakan untuk 

mengukur dengan skor maksimal pada masing-masing indikator yaitu 5 dan skor 

minimal 1. Hasil tanggapan responden terhadap variabel kinerja yang sudah 

diolah menggunakan  SPSS dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Tanggapan Responden tentang Kinerja 

Indikator 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) Indeks Kategori 

f f f f f 

Karyawan menunjukkan kuantitas 

kerja yang sesuai dengan target yang 

ditentukan perusahaan 

  1 18 11 26 Tinggi 

Karyawan mampu memberikan 

kualitas kerja yang baik untuk 

perusahaan 

   17 13 26,6 Tinggi 

Karyawan menetapkan ketepatan 

waktu dalam bekerja untuk setiap 

tugas yang telah ditetapkan 

   12 18 27,6 Tinggi 

Karyawan menerapkan prinsip 

kemandirian dalam bekerja untuk 

meningkatkan kinerja karyawan itu 

sendiri 

   17 13 26,6 Tinggi 

Karyawan menerapkan komitmen 

kerja agar tercipta kerjasama yang baik 

dalam melaksanakan tugas perusahaan 

   13 17 27,4 Tinggi 

Rata-rata      26,9 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil dari tabel tanggapan responden terhadap kinerja diatas 

di mana skor rata-rata yang didapat sebesar 26,9 maka persepsi responden 

terhadap variabel kinerja ialah dalam posisi tinggi. Hal ini berarti menunjukkan 

variabel kinerja dimana kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, 

prinsip kemandirian dan komitmen kerja sudah diterapkan karyawan dengan baik. 
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4.4. Analisis Inferensial 

4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam pengujian hipotesis 

tentang pengaruh variabel independen, yaitu human relations dan lingkungan 

kerja fisik terhadap variabel dependen, yaitu kinerja karyawan baik secara parsial 

maupun simultan. Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan dengan SPSS 20 

maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut : 

 Y = 1,113 + 0,211 X1 + 0,729 X2 

Keterangan : 

Y = Kinerja Karyawan 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X1 = Human Relations 

X2 = Lingkungan Kerja Fisik 

E = error 

 

Pada persamaan regresi diatas maka dapat diinterprestasikan menjadi 

sebagai berikut : 

1. Variabel human relations berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

dengan nilai koefisiensi regresi sebesar 0,211 yang berarti semakin tinggi 

human relations maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. 

2. Variabel lingkungan kerja fisik berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai koefisiensi regresi sebesar 0,729 yang berarti 

semakin tinggi lingkungan kerja fisik maka semakin tinggi pula kinerja 

karyawan. 
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4.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R
2)

 

Dari hasil output SPSS didapatkan nilai R sebesar 0,949  atau 94,9% yang 

menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen dengan variabel dependen 

sangatlah kuat. Kesimpulannya bahwa variabel Human Relations dan Lingkungan 

Kerja Fisik terdapat pengaruh Kinerja dengan nilai R
2 

sebesar 0,901 atau 90,1% 

sedangkan sisanya 9,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. Dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 Uji R
2
 Garis Regresi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .949
a
 .901 .894 .590 

     Sumber : Data primer yang diolah, (2017) 

 

4.4.3. Uji t 

Uji t dikenal dengan uji parsial, digunakan untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikatnya.  

Tabel 4.8 Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.113 1.389  .801 .430 

HR .211 .091 .219 2.337 .027 

LK .729 .089 .771 8.206 .000 

a. Dependent Variable: KINERJA 

Sumber : Data primer yang diolah, (2017) 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dijelaskan pengaruh antara masing-

masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu : 
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a. Pengaruh Human Relations terhadap Kinerja Karyawan 

 Variabel human relations memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar 0,027 

lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,211. Hal ini berarti 

bahwa human relations berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

dimana semakin tinggi human relations semakin tinggi pula kinerja karyawan. 

Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa human relations berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Susanti dkk (2014); Kuswandi (2015); Asrifah (2015) yang juga 

menyatakan bahwa Human Relations berpengaruh signifikan positif terhadap 

Kinerja Karyawan. 

 

b. Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Karyawan 

Variabel lingkungan kerja memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,729. Hal ini berarti 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

dimana semakin tinggi lingkungan kerja fisik semakin tinggi pula kinerja 

karyawan. Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa lingkungan kerja fisik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Susanti dkk (2014); Asrifah (2015) dan Annisa Ayu 

Fadillah (2015) yang menyatakan bahwa Lingkungan Kerja Fisik berpengaruh 

positif terhadap Kinerja Karyawan. 
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4.4.4. Uji F 

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji simultan, yaitu uji untuk melihat 

bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap 

variabel terikatnya. 

Tabel 4.9 Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 85.557 2 42.779 122.754 .000
b
 

Residual 9.409 27 .348   

Total 94.967 29    

a. Dependent Variable: KINERJA 

b. Predictors: (Constant), LINGKER, HUREL 

Sumber : Data primer yang diolah, (2017) 

 

 Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan didapatkan nilai F sebesar 

122.754 dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari α = 0,05), yang berarti bahwa 

variabel independen berupa Human Relations dan Lingkungan Kerja Fisik dapat 

berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yaitu 

Kinerja Karyawan. Dengan demikian, H3 yang menyatakan human relations dan 

lingkungan kerja fisik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan diterima. 

 

 

 

 
 

 

 


