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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 Penelitihan ini dilakukan pada Middle manager, asisten manager dan fisrt 

line manager ( asisten manager, middle manager, low manager, penyelia 

/supervisi ) yang bekerja di hotel kota semarang . Berikut ini adalah proses 

penyebaran sampel pada penelitian ini : 

Tabel 4.1. Perincian Hotel 

no Hotel Disebar Kembali Diolah 

1 The Backpacker 10 5 5 

2 Elizabeth 10 7 7 

3 Allstay 20 18 18 

4 Novotel 20 13 13 

5 Serrata 10 6 6 

6 Hazotel 10 8 8 

7 @HOM 10 10 10 

8 Citra Dream 10 5 5 

9 Grasia 10 4 4 

10 Siliwangi 10 6 6 

11 Blambangan 10 4 4 

12 NEO 10 6 6 

13 HAKA 15 11 11 

  Total 155 103 103 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Uji Validitas  

Uji validitas dengan uji CFA atau tes konstruk validitas digunakan untuk 

melihat indikator apakah layak atau tidak  untuk variabel laten. Analisis penelitian 

ini  menggunakan Partial Least Square (PLS). PLS memiliki dua uji validitas 

yaitu Validitas Diskriminan dan Validitas Konvergen. Berikut pengujian validitas 

dilihat dari validitas konvergen: 
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Tabel 4.2.Outer Loading 1 

  SK KA KO KP 

SK1 0.821    

SK2 0.606    

SK3 0.535    

SK4 0.808    

KA1  0.713   

KA2  0.721   

KA3  0.594   

KA4  0.812   

KO1   0.552  

KO2   0.755  

KO3   0.595  

KO4   0.797  

KO5   0.769  

KO6   0.754  

KO7   0.822  

KO8   0.859  

KO9   0.723  

KP1    0.839 

KP2    0.637 

KP3    0.633 

KP4    0.818 

KP5    0.582 

KP6    0.579 

KP7    0.624 

KP8    0.598 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada beberapa indikator yang 

tidak valid, maka dilakukan pengujian ulang dengan menghapus variabel yang 

tidak valid dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3.Outer Loading 2 

  SK KA KO KP 

SK1 0.835    

SK4 0.880    

KA1  0.754   

KA2  0.704   

KA4  0.845   

KO2   0.739  

KO4   0.803  

KO5   0.802  

KO6   0.781  

KO7   0.819  

KO8   0.874  

KO9   0.718  

KP1    0.929 

KP4    0.866 

Sumber: Lampiran 3 

Tabel 4.4. AVE  

 
AVE  Communality 

Skema Kompensasi 0.736 0.736 

Kepercayaan pada Atasan 0.593 0.593 

Komitmen Organisasional 0.628 0.628 

Kinerja 0.806 0.806 

 Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan hasil olah data diatas menjelaskan pengujian validitas 

konvergen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3, bahwa loading factor setiap 

indicator dari konstruk SK, KA, KO dan KP memiliki nilai disekitar > 0.7. 

Kemudian, dilihat dari ukuran untuk AVE dan Communality memiliki nilai >0.5. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4, dimana setiap konstruk  diatas memiliki nilai 

AVE dan Communality  lebih dari 0.5. Maka dapat disimpulkan bahwa validitas 

Konvergen sudah terpenuhi. 
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Tabel 4.5. 

Latent Variable Correlation 

 Kepercayaan 

pada Atasan 

Kinerja Komitmen 

Organisasional 

Skema 

Kompensasi 

Kepercayaan 

pada Atasan  

0.770    

Kinerja 0.514 0.898   

Komitmen 

Organisasional 

0.463 0.533 0.792  

Skema 

Kompensasi 

0.312 0.514 0.545 0.858 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.5 Dari tabel di atas terlihat bahwa 

nilai akar kuadrat dari AVE (0,770; 0,898;0,792;0,858) lebih besar dari korelasi 

masing-masing konstruk yang ada pada tabel 4.4. maka syara variable correlation 

terpenuhi dan selanjutanya bisa melihat nilai cross loading. 

Tabel 4.6. 

Cross Loading 

 Kepercayaan 

Pada Atasan 

Kinerja Komitmen 

Organisasi 

Skema 

Kompensasi 

SK1    0,835 

SK4    0,880 

KA1 0,754    

KA2 0,704    

KA4 0,845    

KO2   0,739  

KO4   0,803  

KO5   0,802  

KO6   0,781  

KO7   0,819  

KO8   0,874  

KO9   0,718  

KP1  0,929   

KP4  0,866   

Sumber : Lampiran 3 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa Tabel di atas menunjukkan 

bahwa nilai loading masing – masing konstruk > 0,7. Maka dari hasil ini validitas 

diskriminan terpenuhi. 

 

4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dengan uji konstruk reabiliti digunakan untuk melihat 

konsistensi data.Ukuran yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah Cronbach’s 

alpha dan composite reliability.Artinya apabila nilaiCronbach’s Alpha > 0.6 dan 

Composite reliabilty> 0.7 maka dikategorikan bahwa konstruk dalam penelitian 

itu reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas: 

Tabel 4.7. 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

Variabel Cronbach’s Alpha Composite 

Reliability 

Skema Kompensasi 0.643 0.848 

Kepercayaan pada Atasan 0.655 0.813 

Komitmen Organisasional 0.901 0.922 

Kinerja 0.765 0.893 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan tabel 4.7. menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha pada 

setiap konstruk> 0.6 (Hussein, 2015). Sedangkan, nilai composite reliability  pada 

setiap konstruk memiliki nilai >0.7 (Hussein.2015). Maka dapat disimpulkan 

reliabilitas terpenuhi dikarenakan telah memenuhi kriteria ukuran yaitu nilai 

cronbach’s alpha > 0.6 dan composite reliability> 0.7. 
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4.3. Statistik Deskriptif 

Berikut ini adalah statistik deskriptif pada penelitian ini: 

Tabel 4.8. Statisik Deskriptif 

Keterangan 

Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual Mean 

Rentang skala Kete-

rangan Rendah Sedang Tinggi 

Skema 

Kompensasi 1-5 2,00-5,00 
3,889 

1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 

 

Tinggi  

Kepercayaan 

pada Atasan 1-5 2,33-5,00 
3,774 

1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Komitmen 

Organisasional 1-5 1,57-5,00 
3,777 

1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

Kinerja 1-5 3,00-5,00 3,966 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai mean untuk variabel 

skema kompensasi adalah sebesar 3,889 termasuk dalam kategori tinggi. Artinya 

persepsi responden terhadap kinerja anggaran sebagai dasar penentu insentif.. 

Selisih  anggaran sebagai faktor pertimbangan terhadap promosi, selisih  anggaran 

telah disebutkan oleh atasan sebagai faktor pertimbangan dalam 

mempertimbangkan kenaikan gaji, kenaikan gaji biasanya terkait dengan kinerja 

anggaran, dan kinerja anggaran adalah faktor penting untuk mendapatkan 

promosi. 

Nilai mean untuk variabel kepercayaan pada atasan adalah sebesar 3,774 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya persepsi responden terhadap perilaku 

atasan yang akan memilih yang terbaik untuk kepentingan karyawan sesuai 

tindakan dan keputusan atasan baik. Responden merasa bebas mendiskusikan 

dengan atasan masalah dan kesulitan yang dihadapi tentang pekerjaan, merasa 

yakin bahwa dapat berterus terang pada atasan tentang berbagai hal yang mungkin 
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terkait pekerjaan, dan membuat keputusan yang tampaknya bertentangan dengan 

kepentingan bawahan. 

Nilai mean untuk variabel komitmen organisasional adalah sebesar 3,777 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya persepsi responden tentang rasa 

keterikatannya pada perusahaannya tinggi. Jadi responden bersedia untuk bekerja 

lebih keras demi kemajuan dan  kesuksesaan organisasi, membicarakan organisasi 

ini dengan teman-teman sebagai organisasi untuk tepat bekerja, menerima hampir 

semua jenis penugasan/pekerjaan  untuk tetap bekerja untuk organisasi, 

menemukan bahwa nilai-nilai diri dan nilai-nilai organisasi sangat mirip, bangga 

memberi tahu orang lain bahwa bagian dari organisasi, organisasi ini benar-benar 

mengilhami yang terbaik dalam dirinya terkait dengan kinerja, sangat senang 

bahwa memilih organisasi ini untuk bekerja dan memberitahukan kepada orang 

lain saat sedang mempertimbangkan untuk mau bergabung, organisasi adalah 

yang terbaik dari semua organisasi yang mungkin untuk bekerja, benar-benar 

peduli pada nasib perusahaan ini. 

Nilai mean untuk variabel kinerja adalah sebesar 3,966 termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya persepsi responden mengenai manajer dapat membuat 

perencanaan manajerial (planning), melakukan koordinasi, evaluasi, investigasi, 

supervisi, staffing, dan presentasi dengan baik adalah tinggi. Jadi menurut 

responden, manajer dapat membuat perencanaan manajerial (planning), 

melakukan koordinasi, evaluasi, investigasi, supervisi, staffing, dan presentasi 

dengan baik. 
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4.4. Compare Means 

Gambaran umum responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

compare mean berikut ini: 

Tabel 4.9. Compare Means 

Keterangan Jumlah 

Skema 

Kompensasi 

Kepercayaan 

Pada Atasan 

Komitmen 

Organisasi Kinerja 

Jenis Kelamin: 

     Laki-laki 52 3,8365 3,8527 3,7967 3,9423 

Perempuan  51 3,9412 3,6931 3,7563 3,9902 

Sig. 

 

,437 ,201 ,745 ,657 

Pendidikan:  

     D1 3 3,5000 3,5533 3,0467 3,3333 

D3 17 4,1765 3,9806 3,9924 4,3235 

S1 28 3,9643 3,8221 3,7964 4,0893 

S2 1 4,5000 2,3300 3,4300 5,0000 

SLTA 51 3,7647 3,6929 3,7418 3,8039 

SMK 3 3,8333 4,2233 3,8100 3,8333 

Sig.  ,226 ,072 ,253 ,000 

Asisten Manajer 11 3,6818 3,8182 3,7136 3,7727 

Low Manajer 6 3,6667 4,2783 3,9533 4,1667 

Manajer 13 4,0769 3,9738 3,8800 4,2308 

Middle Manajer 5 4,0000 3,6000 3,9440 4,4000 

Penyelia 40 4,0000 3,8755 3,7750 4,0625 

Supervisi 28 3,7500 3,4407 3,6882 3,6607 

Sig. 
 

,416 ,010 ,874 ,001 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa untuk variabel skema 

kompensasi untuk laki-laki lebih rendah daripada perempuan, begitu pula untuk 

pendidikan, yang memiliki nilai rata-rata compare mean tertinggi adalah mereka 

yang berpendidikan S2. Serta untuk jabatan yang memiliki nilai rata-rata compare 

mean tertinggi adalah mereka yang memiliki jabatan penyelia. 
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Dilihat dari variabel kepercayaan pada atasan untuk laki-laki lebih tinggi 

daripada perempuan, begitu pula untuk pendidikan yang memiliki nilai rata-rata 

compare mean tertinggi adalah mereka yang berpendidikan D3. Serta untuk 

jabatan yang memiliki nilai rata-rata compare mean tertinggi adalah mereka yang 

memiliki jabatan Low Manajer. 

Dilihat dari variabel komitmen organisasi untuk laki-laki lebih tinggi 

daripada perempuan, begitu pula untuk pendidikan yang memiliki nilai rata-rata 

compare mean tertinggi adalah mereka yang berpendidikan D3. Serta untuk 

jabatan yang memiliki nilai rata-rata compare mean tertinggi adalah mereka yang 

memiliki jabatan Low Manajer. 

 Dilihat dari variabel kinerja untuk laki-laki lebih tinggi daripada 

perempuan, begitu pula untuk pendidikan yang memiliki nilai rata-rata compare 

mean tertinggi adalah mereka yang berpendidikan D3. Serta untuk jabatan yang 

memiliki nilai rata-rata compare mean tertinggi adalah mereka yang memiliki 

jabatan middle manajer. 

 

4.5. Hasil Analisis PLS 

Gambar 4.1. menunjukkan hasil dari pengujian hipotesis PLS dengan uji 

mediasi dengan hasil sebagai berikut: 
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Gambar 4.1.  

Hasil Uji Hipotesis PLS 

 

Pengambilan keputusan didasarkan pada arah hubungan dan pengaruh dari 

model pengujian dan korelasi antar konstruk yang ditunjukan pada Tabel 4.10. 

berikut ini: 
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Tabel 4.10. Hasil Uji Hipotesis Model  

 Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standard 

Deviation 

T 

Statistic 

P Value 

Kepercayaan pada 

Atasan  Kinerja 

0.318 0.312 0.093 4.739 0.000 

Kepercayaan pada 

Atasan  Komitmen 

Organisasional 

0.324 0.338 0.068 2.269 0.000 

Komitmen 

Organisasional  

Kinerja 

0.226 0.223 0.100 3.069 0.013 

Skema Kompensasi  

Kepercayaan pada 

Atasan 

0.312 0.308 0.102 2.919 0.001 

Skema Kompensasi  

Kinerja 

0.292 0.303 0.100 2.919 0.002 

Skema Kompensasi  

Komitmen 

Organisasional 

0.444 0.446 0.067 6.588 0.000 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan tabel 4.10. diketahui : 

1. Nilai pengaruh (P-value) untuk skema kompensasi insentif berbasis 

anggaran berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada atasan 

sebesar 0,001 yang berarti < 0,10, sehingga H1 diterima. 

2. Nilai pengaruh (P-value) untuk skema kompensasi insentif berbasis 

anggaran berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi sebesar 

0,000 yang berarti < 0,10, sehingga H2 diterima.  

3. Nilai pengaruh (P-value) untuk kepercayaan pada atasan berpengaruh  

positif terhadap komitmen organisasi sebesar 0,000 yang berarti < 

0,000, sehingga H3 diterima. 
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4. Nilai pengaruh (P-value) untuk kepercayaan pada atasan berpengaruh 

positif terhadap kinerja sebesar 0,000 yang berarti < 0,10, sehingga H4 

diterima. 

5. Nilai pengaruh (P-value) untuk komitmen organisasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja sebesar 0,013 yang berarti < 0,10, sehingga H5 

diterima.  

6. Nilai pengaruh (P-value) untuk skema kompensasi insentif berbasis 

anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja sebesar 0,002 yang 

berarti < 0,10, sehingga H6 diterima.  

 

4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh Skema Kompensasi Insentif Berbasis Anggaran Terhadap 

Kepercayaan Pada Atasan 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai pengaruh (P-value) untuk 

skema kompensasi insentif berbasis anggaran berpengaruh positif terhadap 

kepercayaan pada atasan 0.001 < 0,10, sehingga H1 diterima 

Apabila skema kompensasi insentif berbasis anggaran semakin diterapkan 

oleh sebuah perusahaan berarti persepsi responden mengenai kinerja anggaran 

yang semakin digunakan sebagai dasar penentu insentif dan akan berdampak pada 

peningkatan kepercayaan pada atasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

skema kompensasi insentif berbasis anggaran berpengaruh positif terhadap 

kepercayaan pada atasan.  



63 

 

Hal ini dapat didukung dari nilai statistik deskriptif yang masuk dalam 

kategori tinggi untuk variabel skema kompensasi insentif berbasis anggaran dan 

kepercayaan pada atasan. Selain itu dilihat dari jenis kelamin antara laki-laki dan 

perempuan untuk variabel skema kompensasi nilai rata-ratanya 3.8365 dan 

perempuan 3.9412. Ditinjau dari jabatannya, untuk asisten manajer, low manajer, 

middle manajer, penyelia, supervisi nilai rata-ratanya berkisar antara 3.5 hingga 

4.05, hal ini juga diperkuat dengan uji beda signifikansi F Anova 0.010< 0.10 

sehingga menjadikan ada perbedaan yang signifikan antara jabatan untuk  variabel 

skema kompensasi dan menjadikan hipotesis diterima. Dilihat dari pendidikannya, 

responden yang berpendidikan D3 memiliki rata-rata kepercayaan pada atasan  

paling tinggi daripada responden berpendidikan lainnya, dengan nilai Signifikansi 

F Anova 0.072 < 0.10 maka disarakan bagi pihak hotel untuk dapat menerima 

tingkat pendidikan manajer dan asisten manajer paling tidak setara D3. 

Validitas eksternal adalah tingkat di mana hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan pada latar belakang, populasi dan karakteristik dalam kondisi 

atau situasi yang serupa. Dalam penelitihan ini dapat dikatakan meningkatkan 

validitas dalam populaasi sampel di usaha jasa penginapan atau Hotel. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lau dan 

Buckland (2001) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara 

penggunaan skema insentif berbasis anggaran terhadap kepercayaan pada atasan. 

 Hasil ini juga didukung oleh penelitian dilakukan Chong & Law (2016) yang 

menyatakan bahwa skema kompensasi insentif berbasis anggaran berpengaruh 

positif terhadap kepercayaan atasan. Penelitian ini berhasil meningkatkan validitas 
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eksternal dari penelitian terdahulu tersebut dan terkait dengan tingkat persaingan 

hotel di Semarang seperti dijabarkan di latar belakang bahwa dengan semakin 

tingginya skema insentif berbasis anggaran yang baik akan meningkatkan 

kepercayaan pada atasan. 

4.4.2. Pengaruh Skema Kompensasi Insentif Berbasis Anggaran Terhadap 

Komitmen Organisasi 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai pengaruh (P-value) untuk 

skema kompensasi insentif berbasis anggaran berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi 0.000 < 0,10, sehingga H2 diterima. Artinya bahwa semakin 

kinerja anggaran diterapkan oleh perusahaan sebagai penentu insentif maka 

komitmen organisasi akan semakin meningkat. Maka H2 yang menyatakan hasil 

skema kompensasi insentif berbasis anggaran berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. 

Apabila skema kompensasi insentif berbasis anggaran semakin diterapkan 

oleh sebuah perusahaan berarti persepsi responden mengenai kinerja anggaran 

yang semakin digunakan sebagai dasar penentu insentif dan akan berdampak pada 

peningkatan komitmen organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

skema kompensasi insentif berbasis anggaran berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. 

Hal ini dapat didukung dari nilai statistik deskriptif yang masuk dalam 

kategori tinggi untuk variabel skema kompensasi insentif berbasis anggaran dan 

komitmen organisasi. Selain itu dilihat dari nilai signifikansi skema kompensasi 

antar jabatan (lihat tabel 4.1.) yang diperkuat dari nilai Anova Sig. F = 0.010 < 
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0.10  menunjukkan ada perbedaan persepsi responden ditinjau dari jabatan 

mereka. 

Hasil penelitan ini didukung oleh penelitian yang Chong dan Eggleton 

(2007) yang menemukan bahwa skema kompensasi insentif dapat secara positif 

mempengaruhi komitmen organisasi. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Chong & Law (2016) yang menyatakan bahwa skema kompensasi 

insentif berbasis anggaran  tidak berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi.  Tidak meningkatan validitas eksternal dari penelitian terdahulu 

tersebut dan terkait dengan tingkat persaingan hotel di Semarang seperti 

dijabarkan di latar belakang bahwa dengan semakin kinerja anggaran digunakan 

penentu insentif berbasis anggaran akan meningkatkan komitmen organisasi. 

 

4.4.3. Pengaruh Kepercayaan Pada Atasan Terhadap Komitmen Organisasi 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai pengaruh (P-value) untuk 

kepercayaan pada atasan berpengaruh  positif terhadap komitmen organisasi 0.000 

< 0,10, sehingga H3 diterima. Artinya bahwa semakin atasan akan memilih yang 

terbaik untuk kepentingan karyawan sesuai tindakan dan keputusannya yang 

semakin tinggi maka komitmen organisasi akan semakin meningkat. Maka H3 

menyatakan hasil bahwa kepercayaan pada atasan berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. 

Apabila  persepsi responden terhadap perilaku atasan yang akan memilih 

yang terbaik untuk kepentingan karyawan sesuai tindakan dan keputusan atasan. 

bebas mendiskusikan dengan atasan masalah dan kesulitan yang dihadapi tentang 
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pekerjaan, merasa yakin bahwa dapat berterus terang pada atasan tentang berbagai 

hal yang mungkin terkait pekerjaan, dan membuat keputusan yang tampaknya 

bertentangan dengan kepentingan bawahan, maka akan meningkatkan komitmen 

organisasi. Dilihat dari pendidikannya, responden yang berpendidikan D3 

kepercayan pada atasannya paling tinggi daripada responden berpendidikan S1 

dan SMA, dengan nilai Signifikansi F Anova 0.072 < 0.10 maka disarankan bagi 

pihak hotel untuk dapat menerima tingkat pendidikan manajer dan asisten manajer 

paling tidak setara Diploma. 

Hal ini dapat didukung dari nilai statistik deskriptif yang masuk dalam 

kategori tinggi untuk variabel kepercayaan pada atasan dan komitmen organisasi. 

Dilihat dari pendidikan responden nilai compare means cukup berbeda signifikan 

(lihat tabel 4.1.) dan diperkuat dari signifikansi Anova F sebesar 0.010 < 0.10 

sehingga menunjukan ada perbedaan signifikan antar persepsi responden yang 

memiliki pendidikan yang berbeda juga antar jabatan yang berbeda pula sehingga 

hipotesis diterima. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Costa dan Anderson 

(2011) menyimpulkan bahwa kepercayaan pada atasan akan berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi.  Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Chong & Law (2016) menyatakan bahwa  kepercayaan pada atasan berpengaruh  

positif terhadap komitmen organisasi.  Penelitian ini berhasil meningkatkan 

validitas eksternal dari penelitian terdahulu tersebut dan terkait dengan tingkat 

persaingan hotel di Semarang seperti dijabarkan di latar belakang bahwa dengan 
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semakin tingginya kepercayaan pada atasan maka akan meningkatkan komitmen 

organisasi. 

 

4.4.4. Pengaruh kepercayaan pada atasan terhadap kinerja 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai pengaruh (P-value) untuk 

kepercayaan pada atasan berpengaruh positif terhadap kinerja 0.000 <  0,10, 

sehingga H4 diterima, artinya kepercayaan pada atasan  berpengaruh positif 

terhadap kinerja. 

Semakin tinggi kepercayaan pada atasan berarti persepsi responden 

terhadap kepercayaan pada atasan tentang kemajuan kepentingan karyawan, terus 

terang dengan dan pembuatan keputusan semakin baik sehingga akan semakin 

meningkatkan kinerja. Apabila persepsi responden terhadap perilaku atasan yang 

akan memilih yang terbaik untuk kepentingan karyawan sesuai tindakan dan 

keputusan atasan. bebas mendiskusikan dengan atasan masalah dan kesulitan yang 

dihadapi tentang pekerjaan, merasa yakin bahwa dapat berterus terang pada atasan 

tentang berbagai hal yang mungkin terkait pekerjaan, dan membuat keputusan 

yang tampaknya bertentangan dengan kepentingan bawahan, maka akan 

meningkatkan kinerja. 

Hal ini dapat didukung dari nilai statistik deskriptif yang masuk dalam 

kategori tinggi untuk variabel kepercayaan pada atasan dan kinerja. Dilihat dari 

pendidikan responden nilai compare means cukup berbeda signifikan untuk 

variabel kepercayaan pada atasan (lihat tabel 4.1.) dan diperkuat dari signifikansi 

Anova F sebesar 0.023 < 0.10 sehingga menunjukan ada perbedaan signifikan 

antar persepsi responden yang memiliki pendidikan yang berbeda juga antar 
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jabatan yang berbeda pula sehingga hipotesis diterima. Dilihat dari 

pendidikannya, responden yang berpendidikan S2 kinerja paling tinggi daripada 

responden berpendidikan S1 dan SMA, dengan nilai Signifikansi F Anova 0.000 < 

0.10 maka disarakan bagi pihak hotel untuk dapat menerima tingkat pendidikan 

manajer dan asisten manajer paling tidak setara Diploma, semakin tinggi tingkat 

pendidikan akan semakin baik kinerjanya. 

Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Lau dan Tan (2006) 

yang menunjukkan bahwa kepercayaan pada atasan yang tinggi mengarah ke 

tingkat yang lebih rendah terkait ketegangan pekerjaan  dan akan berpengaruh 

terhadap kinerja.  Penelitian ini berhasil meningkatkan validitas eksternal dari 

penelitian terdahulu tersebut dan terkait dengan tingkat persaingan hotel di 

Semarang seperti dijabarkan di latar belakang bahwa dengan semakin tingginya  

kepercayaan pada atasan maka akan semakin meningkatkan kinerja. 

 

4.4.5. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai pengaruh (P-value) untuk 

komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 0.013 < 0,10, sehingga 

H5 diterima. 

Apabila karyawan  bersedia untuk bekerja lebih keras demi kemajuan dan  

kesuksesaan organisasi, membicarakan organisasi ini dengan teman-teman 

sebagai organisasi untuk tepat bekerja, menerima hampir semua jenis 

penugasan/pekerjaan  untuk tetap bekerja untuk organisasi, menemukan bahwa 

nilai-nilai diri dan nilai-nilai organisasi sangat mirip, bangga memberi tahu orang 
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lain bahwa bagian dari organisasi, organisasi ini benar-benar mengilhami yang 

terbaik dalam dirinya terkait dengan kinerja, sangat senang bahwa memilih 

organisasi ini untuk bekerja dan memberitahukan kepada orang lain saat sedang 

mempertimbangkan untuk mau bergabung, organisasi adalah yang terbaik dari 

semua organisasi yang mungkin untuk bekerja, benar-benar peduli pada nasib 

perusahaan ini, maka akan meningkatkan kinerja. 

Hal ini dapat didukung dari nilai statistik deskriptif yang masuk dalam 

kategori tinggi untuk variabel komitmen  organisasi dan kinerja, serta nilai 

compare means dimana nilai signifikansinya 0.000 dibawah 0.10. Dilihat dari 

compare means untuk mereka yang berpendidikan S2 memiliki kinerja palign baik 

daripada yang berpendidikan lainnya dan  ditinjau dari nilai signifikansi 0.000 < 

0.10 sehingga hipotesis diterima. Selain itu dilihat dari jabatannya, nilai 

signifikansi Anova 0.001 < 0.10 sehingga dapat dikatakan ada perbedaan antara 

mereka yang memiliki jabatan penyelia, supervisi, middle manajer, maanajer, low 

manajer dan asisten manajer. Dilihat dari pendidikannya, responden yang 

berpendidikan S2 kinerja paling tinggi daripada responden berpendidikan S1 dan 

SMA, dengan nilai Signifikansi F Anova 0.000 < 0.10 maka disarakan bagi pihak 

hotel untuk dapat menerima tingkat pendidikan manajer dan asisten manajer 

paling tidak setara Diploma, semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin baik 

kinerjanya. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mathieu dan Zajac 

(1990) yang menunjukkan pengaruh positif antara komitmen organisasi terhadap 

kinerja. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Chong & Law 
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(2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja.  Penelitian ini berhasil meningkatkan validitas eksternal dari 

penelitian terdahulu tersebut dan terkait dengan tingkat persaingan hotel di 

Semarang seperti dijabarkan di latar belakang bahwa dengan semakin tingginya 

komitmen organisasi maka akan meningkatkan kinerja. 

 

4.4.6. Pengaruh skema kompensasi insentif berbasis anggaran terhadap 

kinerja 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai pengaruh (P-value) untuk 

skema kompensasi insentif berbasis anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

0.013 < 0,10, sehingga H6 diterima. 

Apabila skema kompensasi insentif berbasis anggaran semakin diterapkan 

oleh sebuah perusahaan berarti persepsi responden mengenai kinerja anggaran 

yang semakin digunakan sebagai dasar penentu insentif dan akan berdampak pada 

peningkatan kinerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa skema kompensasi 

insentif berbasis anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Hal ini dapat didukung dari nilai statistik deskriptif yang masuk dalam 

kategori tinggi untuk variabel skema kompensasi insentif berbasis anggaran dan 

kinerja, serta nilai compare means dimana nilai signifikansinya dibawah 0.10. 

Dilihat dari jabatannya, nilai signifikansinya 0.010 < 0.10 yang menunjukkan ada 

perbedaan persepsi responden ditinjau dari skema kompensasinya dari jabatan 

responden sehingga hipotesis diterima. Dilihat dari pendidikannya, responden 

yang berpendidikan S2 kinerja paling tinggi daripada responden berpendidikan S1 

dan SMA, dengan nilai Signifikansi F Anova 0.000 < 0.10 maka disarakan bagi 
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pihak hotel untuk dapat menerima tingkat pendidikan manajer dan asisten manajer 

paling tidak setara Diploma, semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin baik 

kinerjanya. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Chong & Law (2016) 

menyatakan bahwa skema kompensasi insentif berbasis anggaran  berpengaruh 

positif terhadap kinerja.  Penelitian ini berhasil meningkatkan validitas eksternal 

dari penelitian terdahulu tersebut dan terkait dengan tingkat persaingan hotel di 

Semarang seperti dijabarkan di latar belakang bahwa dengan semakin tingginya 

skema insentif berbasis anggaran yang baik akan meningkatkan  kinerja. 


