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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Perusahaan CV. Aliansyah 

CV. Aliansyah adalah perusahaan pribadi dengan pemilik tunggal yang 

bergerak di bidang distribusi obat-obat pertanian dan peternakan yang lengkap di 

kawasan Pati Selatan, tepatnya di Desa Pecangaan Kecamatan Winong Kabupaten 

Pati Jawa Tengah. Pada awal berdirinya tahun 1998, CV. Aliansyah adalah sebuah 

kios kecil penjual produk-produk pertanian khususnya obat pembasmi hama 

tanaman (pestisida). Dalam wawancara penulis dengan pendiri CV, pada awalnya 

tidak layak disebut kios karena untuk tempat penjualan obat-obatan tersebut hanya 

menempati lahan kosong disamping rumah dan diletakkan  diatas sebuah almari 

kaca berbingkai  kayu dengan ukuran standart kira kira 45x110x150 cm. 

 Pada tahun 1999 barulah pemilik mampu membangun sebuah toko 

didepan rumah yang masih ada sampai sekarang. Hingga pada tahun 2010, 

pemilik melegal formalkan usahanya dalam bentuk badan usaha berupa CV yang 

akhirnya diberi nama CV. Aliansyah. CV. Aliansyah menjadi distributor dan 

pengecer obat-obatan pertanian untuk menangani hama dan penyakit pada 

tanaman dan perkebunan secara menyeluruh, obat-obatan peternakan, makanan 

ternak, dan usaha agro lainnya. Dalam rangka meningkatkan usahanya serta 

membuka peluang kerjasama dengan pengusaha lainnya, CV. Aliansyah telah 

membuka toko-toko cabang di beberapa kota di luar Pati seperti Kudus dan 

Purwodadi.   

 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan  

Pondasi organisasi yang dibangun pemilik CV. Aliansyah yang menitik 

beratkan pada upaya memberikan kontribusi pada masyarakat petani Indonesia 

khususnya pada para agen dan reseller membuat perencanaan yang matang demi 

perkembangan dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan yang 

menfokuskan diri pada tingkat kestabilan kinerja, kepuasan pelanggan, 
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pembangunan hubungan relasional yang saling menguntungkan dan sumber daya 

manusia yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. 

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan pengembangan perusahaan 

yang berkelanjutan, CV. Aliansyah mempunyai visi yang menjadi penuntun dan 

pemandu arah jalan dan strategi perusahaannya, yaitu : 

Visi 

Menjadi perusahaan yang mengaplikasikan usaha dalam bentuk ibadah 

Dari visi yang dicanangkan pemilik dan pendiri  perusahaan, pemilik 

sekaligus pendiri perusahaan menginginkan perusahaannya menjadi bentuk riil 

usaha pribadinya sebagai sarana  pelayanan kepada Tuhan dan lingkungannya 

yang didambakan di masa mendatang dan berlaku dalam jangka panjang.    

Misi 

- Menyediakan produk pertanian dan peternakan dengan kualitas tertinggi dengan 

harga yang kompetitif 

- Menjadi role model pengelolaan budaya perusahaan  di Jawa Tengah 

Dari misi yang dicanangkan, pemilik dan pendiri perusahaan menjabarkan 

visi perusahaan dengan usaha untuk menyediakan produk pertanian dan 

peternakan yang memiliki kualitas tertinggi dengan menawarkan harga yang 

kompetitif. Pemilik mengkomunikasikan misi ini kepada karyawan perusahaan, 

pelanggan, pemasok, mitra-mitra usaha perusahaannya dan masyarakat. Dengan 

membangun visi pelayanan dengan misi menyediakan produk terbaik, pemilik 

memberikan arah kepada  karyawan dan manajemen untuk berperilaku dan 

membentuk budaya perusahaan yang menjadi role model budaya perusahaan di 

Jawa Tengah.    

 

4.1.3. Struktur Organisasi CV. Aliansyah 

Adanya struktur organisasi adalah agar tercapai  sebuah susunan kerja dan 

bagan tanggung jawab bagi anggota-anggota organisasi tersebut. Struktur juga 

dapat dipakai untuk memperlihatkan alur pekerjaan dan jabatan seseorang. 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi CV. Aliansyah 

 

Gambar 4.1 menunjukkan struktur organisasi CV. Aliansyah. Dari gambar 

menunjukkan bahwa jenis struktur organisasi yang digunakan adalah organisasi 

lini dan staf. Kelebihan dari struktur ini adalah disiplin karyawan yang tinggi 

karena tugas yang diemban karyawan sesuai dengan kemampuan dan 

spesialisasinya. Kelemahannya adalah hubungan kerja yang kurang solid antar 

karyawan disebabkan oleh koordinasi antar lini dibawah direktur dan belum 

terpecahnya spesialisasi tugas menjadi divisi-divisi yang berdasarkan kesamaan 

tugas sehingga lebih mudah dalam pengawasan dan pengorganisasian. 

Dengan melihat unit-unit bisnis yang dijalankan oleh CV. Aliansyah yaitu 

marketing, distribusi barang dan penjualan langsung (pengecer) maka untuk 

memudahkan pengawasan dan terspesifikasinya tugas masing-masing bagian, 

perusahaan perlu mempertimbangkan perubahan struktur organisasi CV. 

Aliansyah menjadi struktur organisasi divisional.  
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4.1.4. Job Description 

Struktur organisasi CV. Aliansyah terdiri dari: 

1. Top management, yang terdiri atas seorang direktur 

2. Kepala bagian yang terdiri atas kepala administrasi umum dan keuangan, 

kepala bagian toko (penjualan), kepala bagian gudang (penyimpanan dan 

distribusi) 

3. Koordinator-koordinator lapangan yang terdiri atas koordinator marketing 

dan koordinator pengemudi (sopir) 

Tugas dan fokus masing-masing bagian adalah: 

1. Direktur: fokus pada seluruh kinerja perusahaan. 

2. Kepala adminitrasi umum dan keuangan: fokus pada administrasi dan 

keuangan perusahaan 

3. Kepala bagian toko: fokus pada pengelolaan toko dan penjualannya. 

4. Kepala bagian gudang: fokus pada pengelolaan pergudangan, 

penyimpanan dan pendistribusian barang dan stok. 

5. Koordinator marketing: fokus pada usaha membuka jaringan penjualan, 

membentuk relasi baru maupun mempertahankan relasi lama yang 

qualified. 

6. Koordinator pengemudi (sopir) : fokus pada penataan jadwal petugas 

pengemudi dan keluar masuk mobil distribusi perusahaan. 

 .  

4.2. Gambaran Umum Responden 

Penulis akan mendeskripsikan karakteristik responden yang akan 

dituangkan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran 

umum tentang diri responden. Pembagian karakteristik responden terdiri atas jenis 

kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. 

 

4.2.1. Gambaran Umum Responden dari Jenis Kelamin 

Pertama kali yang akan penulis deskripsikan adalah tentang jenis kelamin 

karyawan. Jenis kelamin penulis bagi menjadi dua kategori yakni laki-laki dan 

perempuan. Data jenis kelamin dari 78 responden akan tersaji dalam tabel berikut. 



68 
 

Tabel 4.1. Distribusi Responden dari Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah (orang) Prosentase 

Laki-laki 58 74,35 % 

Perempuan 20 25,65 % 

Jumlah total 78 100 % 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel 4.1 tersebut responden laki-laki menjadi responden terbanyak 

yaitu sejumlah 58 orang (74,35%), sangat jauh dibanding jenis kelamin 

perempuan yang berjumlah 20 orang (25,65%). Data itu menunjukkan bahwa 

karyawan yang bekerja pada CV. Aliansyah Winong Pati didominasi oleh laki-

laki. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga laki-laki lebih bisa diandalkan 

perusahaan untuk melakukan pekerjaan dengan mobilitas tinggi dan pekerjaan 

yang berat. 

 

4.2.2. Gambaran Umum Responden dari Umur 

Kedua kalinya penulis akan deskripsikan tentang rentang umur karyawan. 

Umur termuda pada angka 19 tahun dan umur tertua pada angka 50 tahun. 

Deskripsi data 78 responden tersaji dalam tabel berikut. 

 

Tabel 4.2. Distribusi Responden Dari Umur 

Umur (tahun) Jumlah (orang) Prosentase 

19-24 36 46,16 % 

25-30 24 30,76 % 

31-35 10 12,83 % 

36-40 5 6,41% 

41-45 2 2,56 % 
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46-50 1 1,28 % 

Jumlah total 78 100 % 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel 4.2. dapat diketahui bahwa rsponden terbanyak adalah pada usia 

remaja akhir yaitu 19-24 tahun sejumlah 36 orang (46,16%). Dari pengelompokan 

umur yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI yang membagi kategori umur 

manusia menjadi empat ketegori. 

 

Tabel 4.3. Kategori Umur Manusia Depkes RI 

Kategori Jumlah Prosentase 

Remaja akhir (17-25 tahun) 45 57,69% 

Dewasa awal (26-35 tahun) 24 30,77% 

Dewasa akhir (36-45 tahun) 7 8,97% 

Lanjut usia awal (46-55 tahun) 2 2,57% 

Jumlah Total 78 100% 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Tabel 4.3 diatas memperlihatkan bahwa responden penelitian ini 

didominasi oleh remaja awal sejumlah 45 orang (57,69 %). Secara garis besar ini 

memperlihatkan bahwa karyawan CV. Aliansyah kebanyakan masih remaja, 

belum berkeluarga, belum cukup pengalaman, dan masih labil secara emosional. 

 

4.2.3. Gambaran Umum Reponden dari Pendidikan Terakhir 

 Selanjutnya penulis melakukan pendeskripsian ketiga yaitu dari 

pendidikan terakhir. Untuk kategori pendidikan terakhir yaitu dari tingkat SD 

sederajat hingga tingkat sarjana S1. Sebaran data pendidikan terakhir 78 

responden tersaji dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.4. Distribusi Responden dari Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Prosentase 

SD sederajat 1 1,28 % 

SMP sederajat 5 6,41 % 

SMA sederajat 66 84,62 % 

Diploma 5 6,41 % 

S1 1 1,28 % 

Jumlah total 78 100 % 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dalam tabel 4.4 diatas tingkat pendidikan SMA sederajat menempati 

peringkat tertinggi yaitu sejumlah 66 orang (84,62%). Dilanjutkan dengan tingkat 

pendidikan SMP sederajat dan Diploma yang masing-masing sejumlah 5 orang 

(6,41%) dan terakhir yang paling sedikit SD sederajat dan sarjana S1 sejumlah 

masing-masing 1 orang (1,28%). Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan di 

CV. Aliansyah membutuhkan kemampuan karyawan dengan tingkat pendidikan 

bervariasi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Karyawan dengan 

pendidikan tinggi dianggap mampu lebih cepat menyelesaikan masalah yang 

timbul dan memiliki pola pikir yang luas. Pada lokasi penelitian untuk jenis 

pekerjaan di CV. Aliansyah tingkat pendidikan SMA sederajat cukup dan 

memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan yang ditawarkan. 

 

4.2.4. Gambaran Umum Responden dari Lama Bekerja 

Pendiskripsian berikutnya adalah dari lamanya bekerja responden. Lama 

kerja karyawan CV. Aliansyah yang paling muda adalah 1 tahun dan yang paling 

lama adalah 18 tahun. Data lama bekerja dari 78 responden penelitian tersaji 

dalam tabel berikut. 

 

Tabel 4.5. Distribusi Responden dari Lama Bekerja 
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Lama Kerja 

(tahun) 
Jumlah (orang) Prosentase 

0-2 41 52,6 % 

3-5 27 34,6  % 

6-8 3 3,8 % 

9-11 2 2,6 % 

12-14 3 3,8 % 

15-17 1 1.3 % 

18-20 1 1,3 % 

Jumlah 78 100 % 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Tabel 4.5 memberi informasi bahwa responden dengan masa kerja 0-2 

tahun menempati masa kerja terbanyak yaitu sebanyak 41 orang (52,6 %). Hal itu 

menunjukkan bahwa mayoritas karyawan CV. Aliansyah adalah karyawan yang 

baru bekerja dan masih belum banyak pengalaman dalam dunia kerja. 

 

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.6 Hasil Besaran Korelasi Antar Variabel 

Coefficient Correlationsa 

Model kompensasi pengawasan hubungan_kerja 

1 Correlations Kompensasi 1.000 .047 -.088 

Pengawasan .047 1.000 -.188 

hubungan_kerja -.088 -.188 1.000 

Covariances Kompensasi .022 .001 -.002 

Pengawasan .001 .017 -.003 
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hubungan_kerja -.002 -.003 .016 

a. Dependent Variable: kepuasan_kerja   

Sumber: data primer yang diolah,2019 

 

 Dari tabel 4.6 terlihat hasil besaran korelasi antar variabel independen 

yang menunjukkan bahwa hanya variabel variabel hubungan kerja dengan 

pengawasan yang memiliki korelasi tinggi dengan variabel pengawasan dengan 

tingkat korelasi sebesar – 0.188 atau sekitar 18 %. Oleh karena korelasi ini masih 

dibawah 95 %, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7. Hasil Besar Nilai Tolerance 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 27.188 8.456  3.215 .002   

pengawasan .130 .130 .116 .995 .323 .964 1.038 

hubungan_k

erja 
.101 .126 .094 .802 .425 .958 1.044 

kompensasi -.004 .149 -.003 -.027 .979 .991 1.009 

a. Dependent Variable: kepuasan_kerja      

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa hasil perhitungan nilai tolerance juga 

menunjukkan tidak ada variabel independen yang mempunyai nilai tolerance < 

0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya > 95 
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%. Hasil nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. 

Tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. Jadi 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam 

model regresi. 

 

4.3.2. Uji Autokorelasi 

 

Tabel 4.8. Hasil Uji Nilai Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .162a .026 -.013 3.518 1.148 

a. Predictors: (Constant), kompensasi, pengawasan, hubungan_kerja 

b. Dependent Variable: kepuasan_kerja   

Sumber: data primer yang diolah,2019 

 

 

Tabel 4.9. Durbin Watson Test Bound 

N 

k = 3 

dL dU 

78 1.5535 1.7129 

Sumber: data primer yang diolah, 2019  

n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel independen 

dL = batas bawah 

dU = batas atas 

 Dari tabel 4.8 terlihat nilai Durbin Watson adalah 1.148. dikarenakan 

nilai DW lebih besar dari 0 dan kurang dari batas bawah (dL), maka dapat didapat 

kesimpulan bahwa kita menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada 
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autokorelasi positif, atau dapat disimpulkan terdapat autokorelasi positif pada 

model regresi. 

 

4.3.3. Uji Normalitas 

 
Gambar 4.2. Hasil Grafik Uji Normalitas 

Dari tampilan gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik histogram 

menunjukkan pola distribusi yang menceng (skewness) kekiri dan tidak normal. 

 
 

Gambar 4.3. Hasil Plot Uji Normalitas 

Dari gambar 4.3 terlihat dari grafik normal plot dapat dilihat bahwa titik-

titik menyebar disekitar garis diagonal, dan penyebarannya agak jauh dari garis 

diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi menyalahi aturan 

asumsi normalitas. 

 

4.4. Analisis Deskriptif 
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Analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran atas jawaban-jawaban yang diberikan responden. Peneliti menggunakan 

mean untuk menganalisa variabel-variabel yang ditanyakan dan jawaban yang 

telah diberikan. Bobot nilai pada penelitian ini memakai skala Likert dengan skor 

berturut-turut 1 sebagai skor terendah dan 5 sebagai skor tertinggi. Sedangkan 

perhitungan untuk nilai rata-ratanya (Mean) adalah: 

1-2,33      = Rendah 

2,34-3,66 = Sedang 

3,67-5      = Tinggi 

Mean dengan skor rendah artinya jawaban rata-rata responden tidak setuju 

dengan pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner. Mean dengan skor sedang 

artinya jawaban rata-rata reponden tersebar antara tidak setuju, netral, dan setuju. 

Mean dengan rata-rata tinggi artinya jawaban rata-rata responden setuju terhaadap 

pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner.  

 

 

4.4.1. Tanggapan Responden terhadap Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah perasaan positif yang terbentuk dari penilaian 

karyawan terhadap pekerjaannya (Luthans, 2006). Karyawan dengan penilaian 

positif pada pekerjaannya membuat karyawan merasa mendapat kepuasan dalam 

pekerjaannya. Untuk mengukur tanggapan responden atas kepuasan kerja, peneliti 

memberikan 10 item pertanyaan. Jawaban-jawaban responden peneliti sajikan 

dalam tabel berikut. 

 

Tabel 4.10. Tanggapan Responden terhadap Kepuasan Kerja 

No Pertanyaan 

Jawaban Skor 

total 

(rata-

rata) 

Kategori STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Saya puas 

dengan gaji 

- - 32 42 4 284 Sedang 
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saya (3,64) 

2 Bonus 

perusahaan 

memuaskan 

saya 

- - 33 36 9 288 

(3,69) 

Tinggi 

3 Saya nyaman 

bekerja di 

perusahaan ini 

- - 27 40 11 296 

(3,79) 

Tinggi 

4 Pekerjaan saya 

sangat 

menyenangkan 

- - 31 41 6 287 

(3,68) 

Tinggi 

5 Saya puas 

dengan rekan 

kerja yang 

membantu 

saya 

- - 17 54 7 302 

(3,87) 

Tinggi 

 

6 Saya puas 

dengan 

perhatian 

atasan 

- - 34 36 8 286 

(3,67) 

Tinggi 

7 Atasan saya 

mau 

mendengar 

pendapat saya 

- - 32 43 3 283 

(3,63) 

Sedang 

 

8 Saya mendapat 

pekerjaan 

lebih banyak 

bila 

dipromosikan 

(naik pangkat) 

- - 28 42 8 292 

(3,74) 

Tinggi 

9 Ada 

kesempatan 

bagi saya 

untuk naik 

pangkat 

(promosi) 

- - 26 47 5 291 

(3,73) 

Tinggi 

10 Promosi 

meningkatkan 

- - 23 51 4 293 Tinggi 
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penghasilan 

saya 

(3,76) 

Rata-Rata 3,72 Tinggi 

Sumber: data primer diolah,2019 

 

Dari tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rata-rata pada 

variabel kepuasan kerja adalah 3,72. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kepuasan kerja karyawan CV. Aliansyah Winong Pati termasuk dalam kategori 

tinggi. Dari sepuluh jawaban yang diperoleh, pertanyaan kelima (kepuasan 

terhadap rekan kerja) mendapat nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,87. Sementara 

pertanyan ketujuh (kepuasan terhadap atasan)  dengan indikator pengawasan 

mendapatkan nilai mean terendah dengan 3,63.  

Dari rata-rata jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden merasakan kepuasan bekerja dalam CV. Aliansyah Winong karena 

adanya pekerjaan yang menyenangkan, kenyamanan bekerja, promosi, dan atasan 

yang perhatian. Kenyamanan karyawan dalam bekerja didukung oleh  rekan kerja 

yang telah membantu pekerjaan mereka. Meskipun begitu, untuk faktor atasan 

yang mau mendengar pendapat karyawan masih perlu ditingkatkan supaya 

kepuasan kerja karyawan makin tinggi dan kuat. 

 

4.4.2. Tanggapan Responden terhadap Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang pegawai secara kualitas 

maupun kuantitas, Mangkunegara dalam Can (2016). Untuk mengukur tanggapan 

responden atas kinerja, peneliti memberikan 12 item pertanyaan. Jawaban-

jawaban responden penulis sajikan dalam tabel berikut. 

 

 

Tabel 4.11. Tanggapan Responden terhadap Kinerja 

 

No Pertanyaan 

Jawaban Skor 

total 

(rata-

Kategori STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 
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rata) 

1 Saya 

mengerjakan 

pekerjaan 

penuh 

perhitungan 

- - 14 61 3 301 

(3,86) 

Tinggi 

2 Pekerjan saya 

sesuai keahlian 

saya 

- - 27 49 2 287 

(3,68) 

Tinggi 

3 Saya bekerja 

dengan 

cekatan 

- - 18 54 6 300 

(3,85) 

Tinggi 

4 Saya bekerja 

sesuai target 

perusahaan 

- - 27 46 5 290 

(3,72) 

Tinggi 

5 Perusahaan 

menetapkan 

target kerja 

dengan 

perhitungan  

- - 17 53 8 303 

(3,88) 

Tinggi 

6 Saya mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan tepat 

waktu  

- - 11 54 13 314 

(4,03) 

Tinggi 

7 Saya jarang 

melalaikan 

pekerjaan 

- - 19 56 3 296 

(3,79) 

Tinggi 

8 Saya 

mendahulukan 

pekerjaan yang 

menjadi 

prioritas 

perusahaan 

- - 33 45  279 

(3,58) 

Sedang 

9 Saya 

menyesuaikan 

diri pada 

keputusan baru 

- - 26 51 1 287 

(3,68) 

Tinggi 
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perusahan 

10 Saya 

memanfaatkan 

teknologi 

dalam bekerja 

- - 8 61 9 313 

(4,02) 

Tinggi 

11 Saya bekerja 

sesuai porsi 

tanggung 

jawab saya 

- - 22 51 5 295 

(3,78) 

Tinggi 

12 Saya dapat 

bekerjasama 

dalam tim 

- - 35 36 7 284 

(3,64) 

Sedang 

Rata-rata 3,79 Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah,2019 

 

Dari tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rata-rata pada 

variabel kinerja adalah 3,79. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja 

karyawan CV. Aliansyah Winong Pati termasuk dalam kategori tinggi. Dari dua 

belas jawaban yang diperoleh, pertanyaan keenam (kemampuan karyawan 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu) mendapat nilai rata-rata tertinggi sebesar 

4,03. Sementara pertanyan kedelapan (prioritas perusahaan) dengan indikator 

kesetiaan mendapatkan nilai mean terendah dengan 3,58. 

Jawaban reponden menunjukkan bahwa perusahaan cukup berhasil 

membina kedisiplinan karyawan yang mampu menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu sesuai yang diinginkan perusahaan. Yang perlu diperhatikan perusahaan 

adalah bagaimana karyawan dapat memprioritaskan pekerjaan yang diberikan 

perusahaan, bukan hanya pada pekerjaan dan rutinitas yang menjadi porsi 

tanggung jawab mereka sehari-hari. Perhatian pada prioritas pekerjaan akan 

memperkuat kesetiaan karyawan pada perusahaan dan semakin meningkatkan 

kinerja.    

 

4.4.3. Tanggapan Responden terhadap Pengawasan 
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Pengawasan adalah cara yang diterapkan dan seperangkat alat  untuk 

menjamin bahwa rencana yang sudah terlaksana sesuai dengan yang telah 

ditetapkan (Handoko, 2014). Untuk mengukur tanggapan responden atas variabel 

pengawasan, penulis memberikan 11 item pertanyaan. Jawaban-jawaban 

responden penulis sajikan dalam tabel berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.12. Tanggapan Responden terhadap Pengawasan 

 

No Pertanyaan 

Jawaban Skor 

total 

(rata-

rata) 

Kategori STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Pengawasan 

kerja dilakukan 

setiap hari 

  15 52 11 308 

(3,95) 

Tinggi 

2 Pimpinan 

memberi 

penghargaan 

karyawan 

berprestasi 

  20 55 3 295 

(3,78) 

Tinggi 

3 Perusahaan 

menentukan 

standar kerja 

  11 60 7 308 

(3,95) 

Tinggi 

4 Karyawan 

memperbaiki 

kesalahan bila 

ada kesalahan 

  32 43 2 282 

(3,62) 

Sedang 

5 Saya dianggap 

berhasil bila 

pekerjaan saya 

  15 53 10 307 

(3,94) 

Tinggi 
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beres 

6 Saya dapat 

menyelesaikan 

pekerjaan 

sesuai target 

  23 48 7 296 

(3,79) 

Tinggi 

7 Pekerjaan 

dinilai berhasil 

bila sesuai 

standar kerja 

  23 47 8 297 

(3,81) 

Tinggi 

8 Pimpinan 

membantu 

karyawan yang 

kesulitan 

  25 51 2 289 

(3,71) 

Tinggi 

9 Pimpinan 

memberi 

peringatan bila 

ada 

penyimpangan 

  6 56 16 322 

(4,13) 

Tinggi 

10 Pimpinan 

mengevaluasi 

hasil kerja 

karyawan 

  21 49 8 299 

(3,83) 

Tinggi 

11 Pimpinan  

mencari solusi 

bila terjadi 

penyimpangan 

  7 58 13 318 

(4,08) 

Tinggi 

Rata-rata 3,87 Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah,2019 

 

Dari tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rata-rata pada 

variabel pengawasan  adalah 3,87. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

pengawasan karyawan CV. Aliansyah Winong Pati termasuk dalam kategori 

tinggi. Dari sebelas jawaban yang diperoleh, pertanyaan kesembilan (peringatan 

pimpinan) mendapat nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,13. Sementara pertanyan 

keempat (perbaikan kesalahan oleh karyawan) dengan indikator terstandarisasi 

mendapatkan nilai mean terendah dengan 3,62. 
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Jawaban dari responden menunjukkan adanya peran vital pimpinan dalam 

organisasi perusahaan. Pimpinan betul-betul melaksanakan tugas pengontrolan 

bila ada pekerjaan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan semula 

dalam perjalanan organisasi. Pimpinan melakukan itu baik secara langsung 

maupun melalui kepala atau koordinator dibawahnya, dan memberi peringatan 

bila ada penyimpangan. Hal ini berbanding terbalik dengan perbaikan yang 

dilakukan oleh karyawan. Jawaban tentang perbaikan kesalahan karyawan dengan 

mean yang rendah menunjukkan hal itu. 

 

4.4.4. Tanggapan Responden terhadap Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah hubungan dalam pekerjaan baik dengan atasan 

maupun dengan sesama rekan kerja (Nitisemito,2002). Untuk mengukur 

tanggapan responden atas variabel hubungan kerja, penulis memberikan 12 item 

pertanyaan. Jawaban-jawaban responden penulis sajikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 4.13. Tanggapan Responden terhadap Hubungan Kerja 

 

No Pertanyaan 

Jawaban Skor 

total 

(rata-

rata) 

Kategori STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Pimpinan 

berhubungan 

baik dengan  

karyawan 

  15 55 8 305 

(3,91) 

Tinggi 

2 Pimpinan 

membahas 

pencapaian 

target 

perusahaaan 

  17 51 10 305 

(3,91) 

Tinggi 

3 Hubungan yang 

baik atasan dan 

bawahan 

membantu saya 

dalam bekerja 

  37 34 7 282 

(3,61) 

Sedang 
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4 Pimpinan 

memberi 

dukungan dan 

pujian pada 

karyawan yang 

mencapai target 

  17 55 6 301 

(3,86) 

Tinggi 

5 Pimpinan 

memberi 

kebebasan 

karyawan untuk 

berpendapat 

  50 26 2 264 

(3,38) 

Sedang 

 

6 Pimpinan 

memberi uraian 

tugas yang 

dapat dipahami 

  18 48 12 306 

(3,92) 

Tinggi 

7 Rekan kerja 

membantu kerja 

dan tugas saya 

  16 52 10 306 

(3,92) 

Tinggi 

8 Hubungan saya 

dengan rekan 

kerja dapat 

menjadi buruk 

karena hal 

tertentu  

  12 53 13 313 

(4,01) 

Tinggi 

 

9 Perselisihan 

antar karyawan 

membuat 

suasana kerja 

tidak nyaman 

  8 67 3 307 

(3,94) 

Tinggi 

10 Hubungan 

karyawan 

berdasar 

senioritas dan 

jabatan 

  39 34 5 278 

(3,56) 

Sedang 

11 Saya 

bersosialisasi 

dengan rekan 

kerja, baik 

didalam dan 

  14 57 7 305 

(3,91) 

Tinggi 
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diluar pekerjaan 

12 Karyawan 

saling 

berkomunikasi 

bila ada 

masalah 

  21 52 5 296 

(3,79) 

Tinggi 

Rata-rata 3,81 Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

 

Dari tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rata-rata pada 

variabel hubungan kerja adalah 3,81. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

hubungan kerja karyawan CV. Aliansyah Winong Pati termasuk dalam kategori 

tinggi. Dari duabelas jawaban yang diperoleh, pertanyaan delapan (penyebab 

hubungan buruk) mendapat nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,01. Sementara 

pertanyan kelima (kebebasan karyawan berpendapat) dengan indikator ramah  

mendapatkan nilai mean terendah dengan 3,38. 

Dari jawaban responden menunjukkan bahwa hubungan kerja antar 

sesama rekan kerja menjadi hal yang paling krusial dan penting. Hal-hal yang 

disinyalir akan menjadi penyebab hubungan buruk antar karyawan harus 

dihindari. Dilain pihak, hubungan antara atasan dan bawahan menjadi perhatian 

karyawan karena karyawan merasa tidak bebas untuk berpendapat didepan 

pimpinan. 

 

4.4.5. Tanggapan Responden terhadap Kompensasi 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, yang 

mencakup gaji dan upah, ditambah tunjangan-tunjangan yang diterima pekerja 

sebagai bayaran atas jasa yang diberikan oleh perusahaan (Hasibuan, 2009).  

Untuk mengukur tanggapan responden atas variabel kompensasi, penulis 

memberikan 8 item pertanyaan. Jawaban-jawaban responden penulis sajikan 

dalam tabel berikut 
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Tabel 4.14. Tanggapan Responden terhadap Kompensasi 

 

No Pertanyaan 

Jawaban Skor 

total 

(rata-

rata) 

Kategori STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Besar gaji 

saya sesuai 

tanggung 

jawab saya 

  16 56 6 302 

(3,87) 

Tinggi 

2 Saya puas 

dengan besar 

gaji saya 

  22 42 14 304 

(3,89) 

Tinggi 

3 Saya 

mendapat gaji 

setelah 

bekerja 

  17 44 17 312 

(4,00) 

Tinggi 

4 Gaji saya 

menaikkan 

status sosial 

saya di 

masyarakat 

  24 39 15 303 

(3,88) 

Tinggi 

5 Perusahaan 

memberikan 

insentif/ 

bonus pada 

karyawan 

  15 52 11 308 

(3,95) 

Tinggi 

6 Saya puas 

dengan 

bentuk 

penghargaan 

perusahaan 

kepada saya 

  16 54 8 304 

(3,89) 

Tinggi 

7 Saya merasa 

aman dengan 

  11 57 10 311 Tinggi 
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adanya 

asuransi 

kesehatan, 

uang makan 

dan uang 

transport 

perusahaan 

(3,99) 

8 Saya puas 

dengan THR 

yang 

diberikan 

perusahaan 

  18 54 6 300 

(3,85) 

Tinggi 

Rata-rata 3,92 Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rata-rata pada 

variabel hubungan kerja adalah 3,92. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kompensasi karyawan CV. Aliansyah Winong Pati termasuk dalam kategori 

tinggi. Dari delapan jawaban yang diperoleh, pertanyaan keempat (penerimaan 

gaji) mendapat nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,00. Sementara pertanyaan 

kedelapan (tunjangan hari raya) dengan indikator tunjangan mendapatkan nilai 

mean terendah dengan 3,85. 

Dari jawaban responden menunjukkan bahwa karyawan menerima gaji 

setelah bekerja. Artinya karyawan menerima haknya setelah melakukan 

kewajibanya bekerja untuk perusahaan kemudian perusahaan memberi balas jasa 

atas kerja karyawan. Sedangkan jawaban responden untuk pemberian tunjangan 

hari raya mendapat mean terendah, artinya pemberian tunjangan yang bersifat 

tahunan bukan menjadi prioritas bagi karyawan.   

 

4.5. Pengujian Hipotesis 

 Peneliti akan melakukan sepuluh pengujian hipotesis didalam 

penelitian ini yakni: 

1. Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

2. Hubungan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

3. Kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja 
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4. Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

5. Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

6. Hubungan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

7. Kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

8. Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

9. Kepuasan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

10. Kepuasan Kerja memediasi Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi 

terhadap Kinerja 

 

4.5.1. Pengaruh Pengawasan terhadap Kepuasan Kerja 

Hipotesis yang diuji:  

H1: Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

 

Tabel 4.15. Uji Hipotesis Parsial 1 (Uji T) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 27.188 8.456  3.215 .002   

pengawasan .130 .130 .116 .995 .323 .964 1.038 

hubungan_kerja .101 .126 .094 .802 .425 .958 1.044 

Kompensasi -.004 .149 -.003 -.027 .979 .991 1.009 

a. Dependent Variable: kepuasan_kerja      

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Dari tabel 4.15 didapatkan nilai t-hitung untuk pengawasan adalah 0,995 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,323. Dikarenakan nilai signifikansi 0,323 > α 

(0,05) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh tidak signifikan pengawasan 

terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Aliansyah. Nilai t hitung yang positif 

menunjukkan pengaruh positif. Pengaruh positif artinya jika pengawasan naik satu 
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satuan maka kepuasan kerja akan meningkat sebesar 0,130 atau 13 %. Dengan  

demikian maka Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa pengawasan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja ditolak.   

 

4.5.2. Pengaruh Hubungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja  

Hipotesis yang diuji:  

H2: Hubungan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

Dari tabel 4.15 didapatkan nilai t-hitung untuk hubungan kerja adalah 

0,802 dengan nilai signifikansi sebesar 0,425. Dikarenakan nilai signifikansi 

0,425 > α (0,05) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh tidak signifikan 

hubungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Aliansyah. Nilai t hitung 

yang positif menunjukkan pengaruh positif. Pengaruh positif artinya jika 

hubungan kerja naik satu satuan maka kepuasan kerja akan meningkat sebesar 

0,101 atau 10,1 %. Dengan  demikian maka Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan 

bahwa hubungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja 

ditolak.   

 

4.5.3. Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

Hipotesis yang diuji:  

H3: Kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

Dari tabel 4.15 didapatkan nilai t-hitung untuk kompensasi adalah -0,027 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,979. Dikarenakan nilai signifikansi 0,979 > α 

(0,05) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh tidak signifikan kompensasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Aliansyah. Nilai t hitung yang negatif 

menunjukkan pengaruh negatif. Pengaruh negatif artinya jika kompensasi naik 

satu satuan maka kepuasan kerja akan turun sebesar 0,004 atau 0,4 %. Dengan  

demikian maka Hipotesis 3 (H3) yang menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja ditolak. 

4.5.4. Pengaruh Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi terhadap 

Kepuasan Kerja 

Hipotesis yang diuji: 
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H4: Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

Tabel 4.16. Uji Hipotesis Simultan 1 (Uji F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.837 3 8.279 .669 .574a 

Residual 915.881 74 12.377   

Total 940.718 77    

a. Predictors: (Constant), kompensasi, pengawasan, hubungan_kerja  

b. Dependent Variable: kepuasan_kerja    

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel 4.16 didapat  hasil uji simultan variabel pengawasan, hubungan 

kerja, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja didapatkan nilai F hitung 0,669 

dan signifikansi 0,574. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel 0,669 < 2,73 

dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,005 yakni 0,574 > 0,05 maka variabel 

pengawasan, hubungan kerja, kompensasi secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Dengan  demikian maka Hipotesis 4 

(H4) yang menyatakan bahwa pengawasan, hubungan kerja, kompensasi secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja ditolak. 

 

4.5.5. Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja 

Hipotesis yang diuji:  

H5: Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Tabel 4.17 Uji Hipotesis Parsial 2 (Uji T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 16.633 2.997  5.550 .000   

pengawasan .823 .046 .907 17.795 .000 .964 1.038 

hubungan_kerja -.072 .045 -.082 -1.613 .111 .958 1.044 
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kompensasi -.092 .053 -.087 -1.737 .087 .991 1.009 

a. Dependent Variable: 

kinerja 

      

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Dari tabel 4.17 didapatkan nilai t-hitung untuk pengawasan adalah 17,795 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dikarenakan nilai signifikansi 0,000 < α 

(0,05) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh  signifikan pengawasan 

terhadap kinerja karyawan CV. Aliansyah. Nilai t hitung yang positif 

menunjukkan pengaruh positif. Pengaruh positif artinya jika pengawasan naik satu 

satuan maka kinerja akan naik sebesar 0,823 atau 82,3 %. Dengan  demikian maka 

Hipotesis 5 (H5)  yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja diterima.   

 

4.5.6. Pengaruh Hubungan Kerja terhadap Kinerja 

Hipotesis yang diuji:  

H6: Hubungan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Dari tabel 4.17 didapatkan nilai t-hitung untuk hubungan kerja adalah -

1,613dengan nilai signifikansi sebesar 0,111. Dikarenakan nilai signifikansi 0,111 

> α (0,05) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh tidak signifikan hubungan 

kerja terhadap kinerja karyawan CV. Aliansyah. Nilai t hitung yang negatif 

menunjukkan pengaruh negatif. Pengaruh negatif artinya jika hubungan kerja naik 

satu satuan  maka kinerja akan turun sebesar 0,072 atau 7,2 %. Dengan  demikian 

maka Hipotesis 6 (H6)  yang menyatakan bahwa hubungan kerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja ditolak.   

 

4.5.7. Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja 

Hipotesis yang diuji:  

H7: Kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Dari tabel 4.17 didapatkan nilai t-hitung untuk kompensasi adalah -1,737 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,087. Dikarenakan nilai signifikansi 0,087 > α 

(0,05) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh tidak signifikan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan CV. Aliansyah. Nilai t hitung yang negatif 
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menunjukkan pengaruh negatif. Pengaruh negatif artinya jika kompensasi naik 

satu satuan  maka kinerja akan turun sebesar 0,092 atau 9,2 %. Dengan  demikian 

maka Hipotesis 7 (H7)  yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja ditolak.  

 

 

 

 

4.5.8. Pengaruh Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi terhadap 

Kinerja 

Hipotesis yang diuji: 

H8: Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Tabel 4.18. Uji Hipotesis Simultan 2 (Uji F) 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 506.442 3 168.814 108.574 .000a 

Residual 115.058 74 1.555   

Total 621.500 77    

a. Predictors: (Constant), kompensasi, pengawasan, hubungan_kerja  

b. Dependent Variable: kinerja     

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Berdasar tabel 4.18 pada hasil uji simultan variabel pengawasan, 

hubungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja didapatkan nilai F hitung 

168,814 dan signifikansi 0,000. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel 

168,814 > 2,73 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005 yakni 0,000 < 0,05 

maka variabel pengawasan, hubungan kerja, kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Dengan  demikian maka 

Hipotesis 8 (H8) yang menyatakan bahwa pengawasan, hubungan kerja, 

kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

diterima. 
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4.5.9. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Hipotesis yang diuji:  

H9: Kepuasan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

 

 

 

 

Tabel 4.19 Uji Hipotesis Parsial 3 (Uji T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 40.003 3.426  11.677 .000   

Kepuasan 

Kerja 
.148 .092 .182 1.612 .111 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: 

Kinerja 

      

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Dari tabel 4.19 didapatkan nilai t-hitung untuk kepuasan kerja adalah 

1,612 dengan nilai signifikansi sebesar 0,111. Dikarenakan nilai signifikansi 

0,111 > α (0,05) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif tidak 

signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan CV. Aliansyah. Nilai t 

hitung yang positif menunjukkan pengaruh positif. Pengaruh positif artinya jika 

kepuasan kerja naik satu satuan  maka kinerja akan naik 0,148 atau 14,8 %. 

Dengan  demikian maka Hipotesis 9 (H9)  yang menyatakan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ditolak.  

  

4.5.10. Kepuasan Kerja memediasi Pengawasan, Hubungan Kerja, 

Kompensasi terhadap Kinerja 

4.5.10.1. Pengaruh Kepuasan Kerja atas Pengawasan terhadap Kinerja 



93 
 

Hipotesis yang diuji adalah: 

H10: Kepuasan Kerja memediasi Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi 

terhadap Kinerja 

H10(a): Kepuasan Kerja memediasi Pengawasan terhadap Kinerja 

Shrout & Bolger dalam Wibowo (2017)  mengatakan bahwa sebuah variabel 

bisa disebut menjadi variabel mediator bila memenuhi syarat : 

a. Variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

mediator (M) 

b. Variabel mediator (M) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

(Y) 

Dilihat juga besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung untuk 

memperkuat pengujiannya.  

Langkah pengujiannya adalah: 

1. Mencari koefisien pengawasan terhadap kepuasan kerja 

 

Tabel 4.20. Hasil Regresi Pengawasan terhadap Kepuasan Kerja 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30.846 5.417  5.694 .000 

Pengawasan .149 .127 .134 1.177 .243 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja    

Sumber: data primer yang  diolah,2019 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel pengawasan mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. 

Dengan nilai signifikansi 0,243 > 0,05. Sedangkan nilai koefisien 

pengawasan terhadap kepuasan kerja adalah 0,149.  

2. Mencari koefisien kepuasan kerja terhadap kinerja 

Tabel 4.21. Hasil Regresi Kepuasan Kerja terhadap Kinerja  

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.003 3.426  11.677 .000 

Kepuasan 

Kerja 
.148 .092 .182 1.612 .111 

a. Dependent Variable: Kinerja     

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja. Dengan 

nilai signifikansi 0,111 > 0,05. Sedang nilai koefisien kepuasan kerja 

terhadap kinerja adalah 0,148. 

3. Menghitung besar pengaruh langsung dan tak langsung 

Tabel 4.22 Hasil Regresi Pengawasan terhadap Kinerja 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.961 1.990  5.509 .000 

Pengawasan .811 .047 .894 17.407 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja     

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Besarnya pengaruh langsung diperoleh dari nilai koefisien pengawasan 

terhadap kinerja. Sementara besarnya pengaruh tak langsung diperoleh 

dari perkalian nilai koefisien variabel pengawasan terhadap kepuasan kerja 

dengan nilai koefisien variabel kepuasan kerja terhadap kinerja. 

Besar pengaruh langsung adalah 0,811. 

Besar pengaruh tak langsung adalah 0,149 x 0,148 = 0,022 

Dilihat dari besar pengaruh tak langsung pengawasan terhadap kinerja 

melalui kepuasan kerja yang lebih kecil daripada pengaruh langsung pengawasan 

terhadap kinerja maka hipotesis 10(a) ditolak, artinya kepuasan kerja tidak 

memediasi pengawasan terhadap kinerja. 
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4.5.10.2. Pengaruh Kepuasan Kerja atas Hubungan Kerja terhadap Kinerja 

Hipotesis yang diuji adalah: 

H10(b): Kepuasan Kerja memediasi Hubungan Kerja terhadap Kinerja 

Shrout & Bolger dalam Wibowo (2017) mengatakan bahwa sebuah variabel 

bisa disebut menjadi variabel mediator bila memenuhi syarat : 

a. Variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

mediator (M) 

b. Variabel mediator (M) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

(Y) 

Dilihat juga besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung untuk 

memperkuat pengujiannya.  

Langkah pengujiannya adalah: 

1. Mencari koefisien hubungan kerja terhadap kepuasan kerja 

Tabel 4.23. Hasil regresi Hubungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 31.544 5.607  5.625 .000 

Hubungan 

Kerja 
.124 .122 .115 1.012 .315 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja    

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa variabel hubungan kerja mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. 

Dengan nilai signifikansi 0,315 > 0,05. Sedangkan nilai koefisien 

pengawasan terhadap kepuasan kerja adalah 0,124.  

2. Mencari koefisien kepuasan kerja terhadap kinerja 

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja. Dengan 
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nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,111. Sedang nilai koefisien kepuasan kerja 

terhadap kinerja adalah 0,148. 

3. Menghitung besar pengaruh langsung dan tak langsung. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.24. Hasil regresi Hubungan Kerja terhadap Kinerja 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 42.364 4.574  9.262 .000 

Hubungan 

Kerja 
.069 .100 .079 .687 .494 

a. Dependent Variable: Kinerja     

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Besarnya pengaruh langsung diperoleh dari nilai koefisien hubungan kerja 

terhadap kinerja. Sementara besarnya pengaruh tak langsung diperoleh 

dari perkalian nilai koefisien variabel hubungan kerja  terhadap kepuasan 

kerja dengan nilai koefisien variabel kepuasan kerja terhadap kinerja. 

Besar pengaruh langsung adalah 0,069 

Besar pengaruh tak langsung adalah 0,124 x 0,148 = 0,018 

Dilihat dari besar pengaruh tak langsung hubungan kerja terhadap kinerja 

melalui kepuasan kerja yang lebih kecil daripada pengaruh langsung hubungan 

kerja terhadap kinerja maka hipotesis 10(b) ditolak, artinya kepuasan kerja tidak 

memediasi hubungan kerja terhadap kinerja. 

 

4.5.10.3. Pengaruh Kepuasan Kerja atas Kompensasi Terhadap Kinerja 

Hipotesis yang diuji adalah: 
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H10(c): Kepuasan Kerja memediasi Kompensasi terhadap Kinerja 

Shrout & Bolger dalam Wibowo (2017) mengatakan bahwa sebuah 

variabel bisa disebut menjadi variabel mediator bila memenuhi syarat : 

a. Variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

mediator (M) 

b. Variabel mediator (M) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y) 

Dilihat juga besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung untuk 

memperkuat pengujiannya.  

Langkah pengujiannya adalah: 

1. Mencari koefisien kompensasi terhadap kepuasan kerja 

 

Tabel 4.25. Hasil Regresi Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 37.168 4.662  7.973 .000 

Kompensasi .001 .148 .001 .008 .994 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja    

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Tabel 4.25 menunjukkan bahwa variabel kompensasi mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. 

Dengan nilai signifikansi 0,994 > 0,05. Sedangkan nilai koefisien 

pengawasan terhadap kepuasan kerja adalah 0,001. 

2. Mencari koefisien kepuasan kerja terhadap kinerja 

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja. Dengan 

nilai signifikansi 0,111 > 0,05. Sedang nilai koefisien kepuasan kerja 

terhadap kinerja adalah 0,148. 

3. Menghitung besar pengaruh langsung dan tak langsung. 
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Tabel 4.26. Hasil regresi Kompensasi terhadap Kinerja 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 49.505 3.761  13.163 .000 

Kompensasi -.128 .120 -.122 -1.069 .289 

a. Dependent Variable: Kinerja     

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Besarnya pengaruh langsung diperoleh dari nilai koefisien kompensasi 

terhadap kinerja. Sementara besarnya pengaruh tak langsung diperoleh 

dari perkalian nilai koefisien variabel kompensasi terhadap kepuasan kerja 

dengan nilai koefisien variabel kepuasan kerja terhadap kinerja. 

Besar pengaruh langsung adalah 0,128 

Besar pengaruh tak langsung adalah 0,001 x 0,148 = 0,0001 

Dilihat dari besar pengaruh tak langsung kompensasi terhadap kinerja 

melalui kepuasan kerja yang lebih kecil daripada pengaruh langsung hubungan 

kerja terhadap kinerja maka hipotesis 10(c) ditolak, artinya kepuasan kerja tidak 

memediasi kompensasi terhadap kinerja. 

Dari hasil semua pengujian mediasi didapatkan semua variabel independen 

(Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel mediator (Kepuasan Kerja); semua nilai pengaruh langsung 

variabel independen terhadap kinerja lebih besar dari nilai pengaruh variabel 

independen melalui variabel mediator terhadap kinerja. Dengan demikian maka 

hipotesis 10 (H10) yang menyatakan bahwa Kepuasan Kerja memediasi 

Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi terhadap Kinerja ditolak. 

 

4.6. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.27 Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Pernyataan Keputusan 

H1 
Pengawasan berpengaruh positif signifikan 

Ditolak 
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terhadap kepuasan kerja 

H2 
Hubungan Kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan kerja 
Ditolak 

H3 
Kompensasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja 
Ditolak 

H4 
Pengawasan, Hubungan Kerja, 

Kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja 

Ditolak 

H5 
Pengawasan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja 
Diterima  

H6 
Hubungan Kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan kerja 
Ditolak  

H7 
Kompensasi berpengaruh positif  

signifikan terhadap kepuasan kerja 
Ditolak  

H8 
Pengawasan, Hubungan Kerja, 

Kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja  

Diterima 

H9 
Kepuasan Kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap Kinerja 
Ditolak 

H10 
Kepuasan Kerja memediasi Pengawasan, 

Hubungan Kerja, Kompensasi terhadap 

Kinerja 

Ditolak 

 

Sumber: data primer yang diolah,2019 

 

4.7. Analisis Jalur dengan menggunakan Lisrel 

Analisis lain yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis 

Lisrel. Analisis akan dilakukan pada variabel Pengawasan, Hubungan Kerja, 

Kompensasi, Kepuasan Kerja, dan Kinerja. Hasil Uji Kecocokan Model 

(Goodness of Fit Statistic) tersaji dalam tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.28. Hasil Uji Kecocokan Model 
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Jenis 

Ukuran 

Nilai 

Uji 
Standar Kecocokan 

Chi-Square 0,00 Kecil Fit 

RMSEA 0,000 < 0,08 Fit 

Signifikansi 1,0000 > 0,05 Fit 

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Tabel 4.28 memperlihatkan bahwa nilai hasil uji kecocokan model dari 

chi-square, RMSEA, dan signifikansi menunjukkan model statistik dikatakan fit. 

Setelah melakukan analisis dengan Lisrel, diperoleh hasil persamaan struktur 

analisis jalur untuk persamaan pertama dan persamaan kedua sebagaimana 

berikut: 

 

 

Gambar 4.4. Model Analisis Jalur 

Y1 = 0,13X1 + 0,10X2 – 0,004X3 

Y2 = 0,82X1 – 0,072X2 – 0,092X3 

Y2 = 0,058Y1 

T tabel untuk jumlah responden 78 adalah sebesar 1,99. Dari hasil analisis 

Lisrel dari variabel Kinerja, Kepuasan Kerja, Pengawasan, Hubungan Kerja, dan 

Kompensasi adalah sebagai berikut: 

Persamaan regresi 1: 
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Pengaruh pengawasan terhadap kepuasan kerja sebesar 0,13 dengan t 

hitung 1,00 ( tidak signifikan). Pengaruh hubungan kerja terhadap kepuasan kerja 

sebesar 0,10 dengan t hitung 0,80 (tidak signifikan). Pengaruh kompensasi 

terhadap kepuasan kerja sebesar 0,004 dengan t hitung 0,027 (tidak signifikan). 

Pengaruh pengawasan, hubungan kerja, kompensasi secara bersama-sama 

terhadap kepuasan kerja sebesar 2,6 % sedangkan 97,4 % dipengaruhi variabel 

lain (tidak signifikan). 

Persamaan regresi 2: 

Pengaruh pengawasan terhadap kinerja sebesar 0,82 dengan t hitung 17,79 

(signifikan). Pengaruh hubungan kerja terhadap kinerja sebesar 0,072 dengan t 

hitung 1,61 (tidak signifikan). Pengaruh kompensasi terhadap kinerja sebesar 

0,092 dengan t hitung 1,74 (tidak signifikan). Pengaruh pengawasan, hubungan 

kerja, kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja sebesar 82 % sementara 

18 % dipengaruhi variabel lain (signifikan). 

Nilai pengaruh langsung dan tak langsung dari variabel pengawasan, 

hubungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja adalah: 

 
Total Effects of X on Y 

 

      X1   X2  X3  
Y1  0.13  0.10  0.00  
   (0.13)  (0.13)  (0.15)  

   1.00  0.80  -0.03  
Y2   0.82  -0.07  -0.09  
   (0.05)  (0.04)  (0.05)  

   17.79  -1.61  -1.74  

Gambar 4.5. Pengaruh Langsung X terhadap Y 

 

Dari gambar 4.5 diketahui bahwa nilai pengaruh langsung pengawasan 

terhadap kepuasan kerja sebesar 0,13; nilai pengaruh langsung hubungan kerja 

terhadap kepuasan kerja sebesar 0,10; dan nilai pengaruh kompensasi terhadap 

kepuasan kerja sebesar 0,00. Dari tabel 4.5 juga diketahui nilai pengaruh langsung 

pengawasan terhadap kinerja sebesar 0,82; nilai pengaruh langsung hubungan 

kerja terhadap kinerja sebesar 0,07; dan nilai pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja sebesar 0,09 

Indirect Effects of X on Y 
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      X1   X2  X3  
Y1  - -  - -  - -  
Y2   0.01  0.01  0.00  
   (0.01)  (0.01)  (0.01)  

   0.82  0.70  -0.03  

Gambar 4.6. Pengaruh Tidak Langsung X terhadap Y 

Dari gambar 4.6 bahwa nilai pengaruh tidak langsung pengawasan 

terhadap kinerja adalah sebesar 0,01; nilai pengaruh tidak langsung hubungan 

kerja terhadap kinerja adalah sebesar 0,01, dan nilai pengaruh tidak langsung 

kompensasi terhadap kinerja adalah sebesar 0,00. 

 

4.8. Pembahasan 

Kepuasan Kerja karyawan CV. Aliansyah Winong masuk dalam kategori  

tinggi. Ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dengan 

pertanyaan kuesioner. Rata-rata karyawan senang dengan rekan kerja yang 

membantu pekerjaan mereka.. Dengan adanya rekan yang membantu dalam 

bekerja juga membuat responden merasakan kenyamanan.. Responden juga 

menyatakan bahwa bonus menjadi faktor selanjutnya dalam memberikan mereka 

kepuasan kerja. Adanya bonus membuat responden merasa tertantang untuk dapat 

meraihnya dan memberikan dampak kenaikan pada penghasilan mereka. Menarik 

bila melihat faktor gaji dan supervisi menjadi dua faktor terakhir yang membuat 

responden merasa puas dalam bekerja. Hal ini dikarenakan jumlah gaji yang 

relatif stagnan bila dibandingkan dengan jumlah bonus yang dapat mereka kejar. 

Perhatian atasan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan kemauan atasan 

mendengarkan pendapat menjadi faktor penentu  mengapa indikator pengawasan 

(supervisi) dirasa kurang memberikan kepuasan responden dalam bekerja. 

Kinerja karyawan CV. Aliansyah termasuk dalam kategori tinggi. Hal itu 

ditunjukkan dengan jawaban responden yang rata-rata mampu menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu, mampu memanfaatkan teknologi, penuh perhitungan dan 

pekerjaan mereka sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya sehingga karyawan 

melakukannya dengan cekatan dan jarang menimbulkan kelalaian kerja. Target 

perusahaan dan rata-rata karyawan yang mampu memenuhi target tersebut juga 

menunjukkan kinerja karyawan yang tinggi. Yang mengkhawatirkan dari kinerja 
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karyawan CV. Aliansyah adalah kurangnya mereka bekerja sama dalam tim besar. 

Hal ini dibuktikan dengan jawaban rata-rata karyawan yang rendah pada 

pertanyaan tentang kerjasama tim. Dengan rendahnya kerjasama tim 

menyebabkan mereka mengesampingkan pekerjaan yang menjadi prioritas 

perusahaan. Rata-rata karyawan yang menjawab tidak mendahulukan pekerjaan 

yang menjadi prioritas perusahaan menunjukkan  indikator kesetiaan karyawan 

yang rendah. 

Pengawasan pada CV. Aliansyah termasuk dalam kategori tinggi. 

Pimpinan yang memberikan peringatan langsung bila ada kesalahan menjadikan 

pekerjaan terawasi dengan baik. Peringatan oleh pimpinan itu juga diimbangi 

dengan pemberian solusi sehingga permasalahan sebenarnya bisa secepatnya 

teratasi. Pengawasan oleh pimpinan yang dilakukan tiap hari, langsung maupun 

melalui kepala-kepala, menjadikan standar pekerjaan karyawan menjadi terukur 

dan dianggap berhasil bila karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa 

cacat. Perusahaan juga menentukan standar kerja sehingga memudahkan 

pimpinan dalam mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan responden. Sebagian besar 

responden menerangkan bahwa mereka mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 

target perusahaan. Meskipun demikian, sikap karyawan yang tidak segera 

memperbaiki kesalahan bila mereka melakukan kesalahan menunjukkan 

kelemahan pengawasan pada  indikator terstandarisasi.   

Hubungan Kerja pada CV. Aliansyah masuk dalam kategori tinggi. Hal itu 

ditunjukkan dengan keterangan responden yang merasa bahwa hubungan baik 

harus dipertahankan. Dengan hubungan baik akan menyebabkan kegiatan saling 

membantu dalam pekerjaan terasa nyaman dalam hubungan yang cair. Rata-rata 

responden masih bersosialisasi sesamanya walaupun sudah diluar lingkungan 

kerja. Hal ini menjadikan komunikasi antar mereka tetap lancar saat ada masalah. 

Komunikasi dengan pimpinan juga lancar dengan seringnya pimpinan membahas 

target perusahaan bersama karyawan. Pimpinan memberikan dukungan dan pujian 

pada hubungan karyawan yang baik itu. Walaupun demikian, hubungan baik 

atasan dan bawahan itu belum cukup mendapat respon tinggi dari responden. 

Karena sebagian masih merasa bahwa hubungan itu masih berdasarkan senioritas 

dan jabatan dalam perusahaan. Jawaban karyawan terhadap dimensi hubungan 
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atasan – bawahan dengan  indikator ramah yang rendah, karena pimpinan tidak 

memberikan kebebasan karyawan untuk berpendapat menjadi hubungan kerja 

atasan-bawahan menjadi bermasalah.  

Kompensasi karyawan CV. Aliansyah Winong termasuk dalam kategori 

tinggi. Ini menunjukkan sebagian besar responden merasa gaji yang diberikan 

perusahaan setelah bekerja sudah bagus. Ditambah lagi dengan asuransi kesehatan 

dan transportasi dan insentif membuat responden merasa aman bekerja di 

perusahaan. Sebagian responden merasa gaji mereka mampu menaikkan status 

sosial mereka di masyarakat. Jumlah gaji yang disesuaikan dengan besar tanggung 

jawab pekerjaan mereka rasakan cukup adil. Sebagian besar  responden merasa 

THR bukanlah hal signifikan. Mereka lebih menyukai gaji, intensif, dan bonus 

yang ditawarkan perusahaan. Disamping itu frekuensi pemberian gaji dibanding 

dengan THR yang berbeda membuat THR menempati item terakhir dari kepuasan 

kompensasi. Responden lebih menyukai gaji bulanan daripada tunjangan tahunan. 

Artinya indikator tunjangan menjadi masalah yang harus dibenahi perusahaan.   

   

4.8.1. Pengaruh Pengawasan terhadap Kepuasan Kerja 

Dari pengujian H1 yang telah dilakukan pada variabel Pengawasan 

terhadap variabel Kepuasan Kerja, diperoleh hasil bahwa pengawasan 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal 

ini disebabkan dengan besar nilai koefisien beta pada penelitian karyawan CV. 

Aliansyah adalah 0,130, artinya pengawasan mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan CV. Aliansyah sebesar 13 % sementara 87 % dipengaruhi variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Dari jawaban responden terhadap variabel pengawasan, rata-rata jawaban 

karyawan merasa suka dengan sikap pimpinan yang membantu dan memberikan 

solusi langsung tehadap masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan. Sementara 

mereka tidak cepat memperbaiki kesalahan bila melakukannya. Ini menunjukkan 

bahwa karyawan kurang aktif memperbaiki diri sendiri meskipun mereka mampu 

menyelesaikan pekerjaan mereka tepat waktu. Karyawan  lebih menyukai sikap 

pimpinan atau atasan  yang aktif ketika melihat penyimpangan dalam jalannya 

pekerjaan daripada mereka memperbaiki kesalahan dengan kesadaran mereka. 



105 
 

Penelitian ini mendukung penelitian Norbaiti (2013) bahwa pengawasan tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan menolak penelitian Rismayana (2014). 

  

4.8.2. Pengaruh Hubungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Dari pengujian H2 yang telah dilakukan pada variabel hubungan kerja 

terhadap variabel Kepuasan Kerja, diperoleh hasil bahwa hubungan kerja 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal 

ini disebabkan dengan besar nilai koefisien beta pada penelitian karyawan CV. 

Aliansyah adalah 0,101, artinya hubungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan CV. Aliansyah sebesar 10,1 % sementara 89,9 % dipengaruhi variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Hubungan Kerja yang merupakan bagian dari lingkungan kerja non fisik 

sangat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Hal ini terjadi disebabkan 

dengan adanya situasi yang kondusif untuk bekerja akan membuat karyawan 

merasakan kenyamanan dan kepuasan kerja, demikian Sedarmayanti dalam 

(Suwondo & Sutanto, 2015). Rata-rata masa kerja karyawan yang baru 1-2 tahun 

menyebabkan  hubungan kerja mereka belum begitu kuat. Artinya hubungan kerja 

antar sesama rekan kerja yang terjalin baik masih bisa menjadi buruk karena 

disebabkan hal-hal tertentu disebabkan masa kerja mereka yang masih belum 

lama. Karyawan juga merasa bahwa mereka kurang diberi kebebasan untuk 

berpendapat sehingga terjadi rasa kurang puas dalam menjalankan tugas pekerjaan 

mereka dan mempengaruhi signifikansi hubungan kerja terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian ini mendukung penelitian Thyophoida (2014) bahwa hubungan kerja 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan menolak penelitian Rahmawati 

dan Rumita (2015). 

 

4.8.3. Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

Dari pengujian H3 yang telah dilakukan pada variabel kompensasi 

terhadap variabel Kepuasan Kerja, diperoleh hasil bahwa kompensasi berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini disebabkan 

dengan besar nilai koefisien beta pada penelitian karyawan CV. Aliansyah adalah 

- 0,004 artinya kompensasi mempengaruhi kepuasan kerja karyawan CV. 
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Aliansyah sebesar 0,4 % sementara 96,6 % dipengaruhi variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Kompensasi yang merupakan apa-apa yang diterima oleh pekerja sebagai 

imbalan  atas sumbangsih dan kontribusi  mereka kepada organisasi menjadi 

bagian dari hal-hal yang mempengaruhi kepuasan kerja, demikian Rivai dalam 

(Fidiyanto, Warso, & Fathoni, 2018). Hasil regresi pada penelitian ini 

membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Artinya rata-rata jawaban responden terhadap 

kompensasi tidak memberikan kepuasan kerja pada mereka. Hal ini disebabka 

kompensasi yang diterima karyawan bisa naik bila mereka mampu meraih bonus, 

sedangkan gaji mereka cenderung tetap. Dengan kompensasi naik menyebabkan 

kepuasan kerja turun karena mereka harus lebih bekerja keras untuk meraih 

kompensasi tersebut.  Apalagi rata-rata usia karyawan CV. Aliansyah yang masih 

remaja merupakan penyebab lainnya. Kompensasi bukanlah tujuan utama mereka 

bekerja. Saat ini mereka lebih cenderung mencari pengalaman kerja, membangun 

kebanggaan diri, dan belajar mencari penghasilan diri mereka sendiri. Penelitian 

ini mendukung penelitian Handayaningrum, Astuti, Prasetya (2016) bahwa 

kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dan menolak 

penelitian Ahmudi, dkk (2018). 

 

4.8.4. Pengaruh Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi terhadap 

Kepuasan Kerja  

Dari olah data yang dilakukan dengan analisis linear berganda didapatkan 

persamaan regresi linear Y1 = 27,188 + 0,130X1 + 0,101X2 – 0,004X3. Dari hasil 

persamaan regresi menunjukkan bahwa pengawasan dan hubungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Sementara kompensasi berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan kerja.  

Koefisien regresi pengawasan (X1) sebesar 0,130, artinya jika variabel 

lain tetap dan pengawasan naik 1 satuan maka kepuasan kerja akan naik 0,130 

atau 13 %. Koefisien regresi hubungan kerja (X2) sebesar 0,101 artinya jika 

variabel lain tetap dan hubungan kerja naik 1 satuan maka kepuasan kerja akan 

naik 0,101 atau 10,1 %. Koefisien regresi kompensasi (X3) sebesar - 0,004, 
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artinya jika variabel lain tetap dan kompensasi naik 1 satuan maka kepuasan kerja 

akan turun 0,004 atau 0,4 %. 

Berdasar pada hasil uji simultan variabel pengawasan, hubungan kerja, 

dan kompensasi terhadap kinerja didapatkan nilai F hitung 0,669 dan signifikansi 

0,574. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel 0,669 < 2,73 dan nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,005 yakni 0,574 > 0,05 maka variabel pengawasan, 

hubungan kerja, kompensasi secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kepuasan kerja.  

Diantara variabel pengawasan, hubungan kerja, dan kompensasi maka 

pengawasan mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan kerja karyawan 

kemudian hubungan kerja dan terakhir kompensasi. Karyawan rata-rata 

merasakan sikap pimpinan yang mau membantu kesulitan mereka saat melakukan 

pengawasan memberi kepuasan kerja. Hubungan kerja menempati posisi kedua 

karena rata-rata karyawan yang masih belum lama bekerja menyebabkan 

hubungan kerja mereka belum bisa erat dalam bekerja sama. Kompensasi 

menempati posisi ketiga karena rata-rata usia karyawan CV. Aliansyah yang 

masih remaja menyebabkan  tujuan utama mereka bekerja bukanlah kompensasi 

namun kebanggan diri dan status sosial di masyarakatnya.  

 

4.8.5. Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja 

Dari pengujian H5 yang telah dilakukan pada variabel pengawasan 

terhadap variabel kinerja, diperoleh hasil bahwa pengawasan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan dengan besar nilai 

koefisien beta pada penelitian karyawan CV. Aliansyah adalah 0,823 artinya 

pengawasan mempengaruhi kinerja karyawan CV. Aliansyah sebesar 82,3 % 

sementara 17,7 % dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini.  

Hasil regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Artinya pengawasan yang 

telah dilakukan perusahaan baik oleh pimpinan maupun koordinator berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Sebagian besar usia responden yang 

masih remaja dan remaja akhir menjadi sebab bahwa pengawasan sangat 
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diperlukan. Pengawasan diperlukan untuk memantau dan mengontrol karakter 

pekerja remaja yang masih labil dan butuh bimbingan dari atasan maupun 

pimpinan. Penelitian ini mendukung penelitian Norbaiti (2013) bahwa 

pengawasan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan menolak penelitian 

Rosdiana & Indriasih (2016). 

 

4.8.6. Pengaruh Hubungan Kerja terhadap Kinerja 

Dari pengujian H6 yang telah dilakukan pada variabel hubungan kerja 

terhadap variabel kinerja, diperoleh hasil bahwa hubungan kerja berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan dengan 

besar nilai koefisien beta pada penelitian karyawan CV. Aliansyah adalah – 0,072 

artinya hubungan kerja  mempengaruhi negatif  kinerja karyawan CV. Aliansyah 

sebesar 7,2 % sementara 92,8 % dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini.  

Hasil regresi penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kinerja. Artinya ketika karyawan mengerjakan 

pekerjaan yang menjadi prioritas perusahaan, sementara mereka mempunyai tugas 

pekerjaan sendiri maka dengan mereke bekerjasama dalam pekerjaan itu akan 

menurunkan kinerja mereka dalam pekerjaannya sendiri. Penelitian ini 

mendukung penelitian Rosita (2014) bahwa hubungan kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja dan menolak penelitian Laniwidyanti (2010). 

 

4.8.7. Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja 

Dari pengujian H7 yang telah dilakukan pada variabel kompensasi 

terhadap variabel kinerja, diperoleh hasil bahwa kompensasi berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan dengan besar 

nilai koefisien beta pada penelitian karyawan CV. Aliansyah adalah – 0,092 

artinya kompensasi  mempengaruhi kinerja karyawan CV. Aliansyah sebesar 7,2 

% sementara 92,8 % dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini.  

Hasil regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Dengan pemberian 
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kompensasi yang mengedepankan bonus dengan konsekuensi karyawan bekerja 

lebih keras untuk mendapatkan imbalan kompensasi yang besar maka akan  

kinerja mereka turun. Hal ini disebabkan oleh jenis kompensasi yang bermacam-

macam di perusahaan seperti bonus, insentif yang diberikan kepada karyawan 

setelah menyelesaikan beban pekerjaan yang semakin berat dan banyak.  

Disamping itu, sebagian responden yang masih dalam usia remaja dan belum 

menikah membuat kompensasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja mereka di perusahaan. Penelitian ini mendukung penelitian Ahmudi, 

dkk(2018) bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja dan menolak 

penelitian Maizar (2017). 

 

4.8.8. Pengaruh Pengawasan, Hubungan Kerja, Kompensasi terhadap 

Kinerja 

Dari olah data yang dilakukan dengan analisis linear berganda didapatkan 

persamaan regresi linear Y2 = 16,633 + 0,823X1 - 0,072X2 – 0,092X3. Dari hasil 

persamaan regresi menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap 

kinerja. Sementara hubungan kerja dan kompensasi berpengaruh negatif terhadap 

kinerja.  

Koefisien regresi pengawasan (X1) sebesar 0,823, artinya jika variabel 

lain tetap dan pengawasan naik 1 satuan maka kineerja akan naik 0,823 atau 82,3 

%. Koefisien regresi hubungan kerja (X2) sebesar - 0,072 artinya jika variabel lain 

tetap dan hubungan kerja naik 1 satuan maka kinerja akan turun 0,072 atau 7,2 %. 

Koefisien regresi kompensasi (X3) sebesar - 0,092 artinya jika variabel lain tetap 

dan kompensasi naik 1 satuan maka kinerja akan turun 0,092 atau 9,2 %. 

Berdasar pada hasil uji simultan variabel pengawasan, hubungan kerja, 

dan kompensasi terhadap kinerja didapatkan nilai F hitung 168,814 dan 

signifikansi 0,000. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel 168,814 > 2,73 

dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005 yakni 0,000 < 0,05 maka variabel 

pengawasan, hubungan kerja, kompensasi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja.  

Diantara variabel pengawasan, hubungan kerja, dan kompensasi maka 

pengawasan mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja karyawan 
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kemudian kompensasi dan terakhir hubungan kerja. Faktor pengawas yang 

menggerakkan semua karyawan untuk bekerja sama dalam hubungan kerja akan 

berhubungan juga dengan kompensasi. Itulah yang menyebabkan pengawasan, 

hubungan kerja, kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan CV. Aliansyah.   

 

4.8.9. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja  

Dari pengujian H9 yang telah dilakukan pada variabel kepuasan kerja 

terhadap variabel kinerja, diperoleh hasil bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan dengan 

besar nilai koefisien beta pada penelitian karyawan CV. Aliansyah adalah 0,148 

artinya kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan CV. Aliansyah sebesar 

14,8 % sementara 85,2 % dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

Hasil regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

positif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Artinya rata-rata merasa kepuasan 

kerja tidak mempengaruhi kinerja mereka. Faktor kenyamanan dan rekan kerja 

yang membantu dalam pekerjaan belum cukup untuk mempengaruhi kinerja 

karyawan. Keinginan rata-rata karyawan untuk didengarkan pendapatnya yang 

berada dalam kategori rendah pada jawaban kuesioner menjadikan faktor 

kepuasan kerja tidaklah penting bagi kinerja mereka dalam perusahaaan. 

Penelitian ini mendukung penelitian Ahmudi (2018) bahwa kepuasan kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja dan menolak penelitian Handayaningrum, Astuti, 

Prasetya (2016). 

 

4.8.10. Pengaruh Mediasi Kepuasan Kerja atas Pengawasan, Hubungan 

kerja, Kompensasi terhadap Kinerja 

Dari pengujian yang telah dilakukan pada variabel kepuasan kerja, 

diperoleh hasil bahwa variabel kepuasan kerja tidak memediasi atas variabel 

pengawasan, hubungan kerja, kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. 

Aliansyah. Terlihat dari analisis jalur bahwa  kepuasan kerja tidak memediasi atas 

variabel pengawasan, hubungan kerja, kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. 
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Aliansyah. Hal itu terjadi karena rendahnya nilai pengaruh pengawasan, hubungan 

kerja, kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Rata-rata karyawan tidak 

puas dengan atasan yang tidak mau mendengar pendapat mereka dan tidak adanya 

kesempatan promosi dalam jenis kompensasi. Padahal karyawan menjawab setuju 

bahwa promosi akan meningkatkan penghasilan mereka.  Penelitian ini 

mendukung penelitian Ahmudi, dkk (2018) menolak  penelitian Hidayah (2016). 

 

4.9. Perbandingan Statistik 

Dari pengujian yang telah dilakukan dengan bantuan software SPSS for 

windows 16 dan Lisrel 8.80 memberikan hasil bahwa variabel pengawasan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Hubungan kerja 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Kompensasi berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Pengawasan, hubungan kerja, 

kompensasi secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan 

kerja. 

Dari pengujian yang telah dilakukan dengan bantuan software SPSS for 

windows 16 dan Lisrel 8.80 memberikan hasil bahwa variabel pengawasan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hubungan kerja berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja. Kompensasi berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja. Pengawasan, hubungan kerja, kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dari pengujian yang telah dilakukan 

dengan bantuan software SPSS for windows 16 dan Lisrel 8.80 memberikan hasil 

bahwa  kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja. 

Dari hasil pengujian SPSS for windows 16 dan Lisrel 8.80 didapatkan 

pengaruh langsung pengawasan, hubungan kerja, kompensasi terhadap kinerja.  

Tabel 4.29. Nilai Pengaruh Langsung 

Variabel 

Nilai Pengaruh Langsung 

SPSS Lisrel 

Pengawasan 0,0823 0,82 

Hubungan kerja 0,072 0,07 
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Kompensasi 0,092 0,09 

Sumber : data primer yang diolah,2019 

Dari hasil pengujian SPSS for windows 16 dan Lisrel 8.80 didapatkan 

pengaruh tak langsung pengawasan, hubungan kerja, kompensasi terhadap kinerja 

melalui kepuasan kerja. 

Tabel 4.30. Nilai Pengaruh Tidak Langsung 

Variabel 

Nilai Pengaruh Tidak Langsung 

SPSS Lisrel 

Pengawasan 0,022 0,01 

Hubungan kerja 0,018 0,01 

Kompensasi 0,0001 0,00 

     Sumber: data primer yang diolah,2019 

 

4.10. Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian terhadap pengawasan, hubungan kerja, kompensasi, 

kepuasan kerja, maupun kinerja telah ditunjukkan bahwa pengaruh dari masing-

masing variabel independen (pengawasan, hubungan kerja, kompensasi) terhadap 

variabel dependen (kepuasan kerja) menghasilkan implikasi seperti dibawah ini: 

1. Diketahui dari hasil penelitian pengaruh pengawasan terhadap kepuasan 

kerja bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja yang hanya 13 %, sedang 87 % dipengaruhi variabel lain,  maka 

perusahaan mengadakan pelatihan dan diklat karyawan rata-rata berusia 

remaja agar mampu menjadi seorang pengambil keputusan yang tepat 

untuk dirinya sendiri dan lingkungannya, termasuk menentukan sikapnya 

terhadap pekerjaan. Pelatihan dilakukan pada saat pengangkatan karyawan 

tetap. Selanjutnya perusahaan melakukan pembinaan pada tingkatan 

manajer melakukan pengawasan dengan menjalankan pola hubungan 

fungsional bersama dengan hubungan entity (keseluruhan) agar mampu 
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secara bertahap mendengarkan pendapat dari bawahannya. Hal ini 

membuat bawahan merasa diperhatikan dan didengar oleh atasannya. 

2. Diketahui dari hasil penelitian pengaruh hubungan kerja terhadap 

kepuasan kerja bahwa hubungan kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja yang hanya 10,1 %, sedang 89,9 % dipengaruhi 

variabel lain, maka perusahaan mengadakan membuat acara-acara untuk 

karyawan diluar pekerjaan seperti gathering dan outbond. Hal ini penting 

untuk mempererat hubungan karyawan. Acara seperti ini dilakukan 

minimal setahun 2x. Yang kedua perusahaan mengadakan pelatihan 

kepemimpinan dan pembekalan mengenai cara-cara menangani konflik 

pada tingkatan manajer pada saat pengangkatan manajer baru. 

3. Diketahui dari hasil penelitian pengaruh kompensasi terhadap kepuasan 

kerja bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja yang hanya 0,04 %, sedang 99,96 % dipengaruhi variabel lain, maka 

perusahaan menambah jenis tunjangan yaitu tunjangan komunikasi untuk 

memudahkan kerja karyawan yang memerlukan kelancaran dalam 

komunikasi.   

4. Diketahui dari hasil penelitian pengaruh pengawasan, hubungan kerja, 

kompensasi secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja yang hanya 2,6 % sedang 97,4 % dipengaruhi variabel lain, 

maka perusahaan mempertimbangkan faktor lain yang dapat memberikan 

kepuasan kerja pada karyawan selain pengawasan, hubungan kerja, dan 

kompensasi. 

5. Diketahui dari hasil penelitian pengaruh pengawasan terhadap kinerja 

didapat hasil bahwa pengawasan  berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

dengan  82,3 %, sedang 17,7 % dipengaruhi variabel lain, maka 

perusahaan mengadakan perbaikan-perbaikan pengawasan dengan cara 

melakukan pendataan macam-macam kesalahan mendasar yang sering 

dilakukan karyawan serta melampirkan kemungkinan solusi yang bisa 

dilakukan dan pernah berhasil. Pendataan kesalahan dilakukan tiap hari 
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dan dibicarakan dalam rapat bulanan pimpinan dengan direktur. Hal ini 

dilakukan sebagai acuan bagi supervisor dan rambu-rambu bagi karyawan.   

6. Diketahui dari hasil penelitian pengaruh hubungan kerja terhadap kinerja 

didapat hasil bahwa hubungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja yang hanya 7,2 %, sedang 92,8 % dipengaruhi variabel lain, maka 

perusahaan melakukan rolling tim kerja untuk menghilangkan sekat antara 

karyawan senior dan yunior. Hal ini dilakukan saat terjadi gap yang terlalu 

jauh terhadap output pekerjaan satu tim dengan tim yang lain 1 tahun 

sekali.   

7. Diketahui dari hasil penelitian pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

didapat hasil bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja yang hanya 9,2  %, sedang 90,8 % dipengaruhi variabel lain, maka 

selain membuat dasar pemberian kompensasi berdasarkan penggajian tetap 

dan dasar insentif bonus yang sudah berjalan, perusahaan perlu 

mengenalkan sistem baru pemberian kompensasi berdasarkan lama 

karyawan bekerja. Hal ini penting untuk menambah rasa aman karyawan 

dalam bekerja bila pada saat tertentu tidak dapat meraih bonus insentif.   

8. Diketahui dari hasil penelitian pengaruh pengawasan, hubungan kerja, 

kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

dengan 81,5 % sedang 18,5 % dipengaruhi variabel lain, maka perusahaan 

memperkuat pengawasan dan mempertahankan supervisor yang ada. 

Selanjutnya supervisor dilatih menjalankan hubungan entity dengan 

karyawan dan memberi penghargaan khusus dari pemilik perusahaan. 

9. Diketahui dari hasil penelitian pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

didapat hasil bahwa kepuasan kerja  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja yang hanya 14,8 %, sedang 85,2 % dipengaruhi variabel lain, maka 

perusahaan menguatkan fungsi pengawasan yang telah terbukti 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

10. Diketahui dari hasil penelitian bahwa kepuasan kerja tidak memediasi 

pengawasan, hubungan kerja, kompensasi terhadap kinerja, maka 

perusahaan fokus pada faktor pengawasan untuk mempertahankan kinerja 
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karyawan kemudian mempertimbangkan faktor lain yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan selain hubungan kerja dan kompensasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


