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Abstract
The background to this research problem is that there are still many problems in several aspects of human
resources, such as leadership that has not been effective, the work environment that is not yet conducive,
compensation that is not yet in accordance with the level of employee life which has an impact on low job
satisfaction and employee performance. The purpose of this study is to evaluate and analyze the direct and
indirect influence of leadership, the work environment and compensation in job satisfaction and employee
performance. The method used in this study is the path analysis with the scale of measurement of the
semantic differential questionnaire. The results of the research show that there is a direct and indirect
influence of leadership, the working environment and compensation for job satisfaction and employee
performance with the results of a suitability test of the appropriate model.
Keywords: Leadership, Work Environment, Compensation, Job Satisfaction, Perform
Abstrak

Latar belakang masalah penelitian ini adalah masih banyak masalah dalam sumber daya manusia,
seperti kepemimpinan yang belum efektif, lingkungan kerja yang belum kondusif, kompensasi
yang belum tepat. kehidupan yang berdampak pada rendahnya kepuasan kerja dan kinerja
karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis pengaruh
langsung dan tidak langsung dari kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompensasi dalam
kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah skala
pengukuran kuesioner diferensial semantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh
langsung dan tidak langsung dari kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompensasi untuk
kepuasan kerja dan kinerja karyawan dengan hasil uji kesesuaian model yang sesuai.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kompensasi, Kepuasa Kerja, Kinerja

PENDAHULUAN
Dalam era global sekarang ini, setiap
negara harus menghadapi persaingan di
segala bidang yang penuh dengan dinamika
dan sangat kompleks. Untuk dapat bertahan
dan bersaing di era global ini, diperlukan

sumber daya manusia yang tangguh, handal
dan berdaya saing. Negara yang dapat
memenangkan

persaingan

adalah

yang

banyak melakukan inovasi dan kreativitas,
sedangkan negara yang tidak dapat mampu

bersaing hanya akan menjadi penonton dan
menjadi mangsa negara pemenang.

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar
umat beragama.

Peran sumber daya manusia manjadi

3. Menyediakan

pelayanan

kehidupan

semakin penting bagi kesuksesan suatu

beragama yang merata dan berkualitas

organisasi atau perusahaan. Sekarang banyak

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas

organisasi yang menyadari bahwa aspek
“manusia

dalam

menciptakan

organisasi

keunggulan

dapat
bersaing

pengelolaanpotensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji
dan

umrah

(competitive advantage), karena sumber daya

akuntabel.

manusia tersebut memberikan kontribusi

6. Meningkatkan

yang

cukup

besar

dalam

menghadapi

pendidikan

yang

berkualitas

akses
umum

dan

dan

kualitas

berciri

agama,

persaingan terhadap kesuksesan perusahaan

pendidikan agama & satuan pendidikan

(Jackson, 2012: 14).

umum, dan pendidikan keagamaan

Pimpinan Ditjen Penyelenggaraan Haji
dan

Umrah

Kementerian

tatakelola

pemerintahan

RI

yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

mengharapkan semua pegawai mempunyai

(Keputusan Menteri Agama Nomor 39

kinerja

Tahun 2015)

yang

tinggi,

Agama

7. Mewujudkan

sehingga

secara

keseluruhan dapat memberikan kontribusi

Pencapaian kinerja pegawai Ditjen

besar dalam mensukseskan Visi dan Misi

PHU Kementerian Agama dipengaruhi oleh

Kementerian Agama RI.

berbagai

Visinya Yaitu

faktor,

diantaranya:

gaya

"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang

kepemimpinan atasan yang kurang tegas

Taat

serta

Beragama,

Sejahtera

Lahir

Rukun,

dalam

dan

kurangnya

pendekatan

pimpinan

rangka

terhadap aspirasi bawahan; kepuasan kerja

Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat,

pegawai masih belum maksimal karena salah

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

satu factor yang mempengaruhi kinerja

Gotong Royong" (Keputusan Menteri Agama

seseorang adalah kepuasan kerja. Semua

Nomor 39 Tahun 2015) sedangkan misinya

organisasi umumnya membutuhkan suatu

antara lain:

system

1. Meningkatkan

Batin

Cerdas,

pemahaman

pengamalan ajaran agama.

dan

kerja

memperhatikan
pegawainya.

yang
hal

secara

serius

kepuasan

kerja

Dengan
organisasi

masih
yang

adanya

belum

budaya

mendukung

secara kualitas dan kuantitas yang ingin
dicapai

oleh

seorang

pegawai

dalam

tugasnya

sesuai

dengan

pelaksanaan kegiatan kerja dalam organisasi;

melaksanakan

kualitas sumber daya pegawai yang belum

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

memenuhi

(Mangkunegara 2007: 67)

standar

kerja

organisasi;

kompetensi kerja pegawai belum dapat
memuaskan

keinginan

dan

Kinerja

apabila

dikaitkan

dengan

harapan

performance sebagai kata benda (noun),

pimpinan; etos kerja pegawai masih belum

maka pengertian performance atau kinerja

maksimal; perencanaan kegiatan kerja yang

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh

belum dilakukan secara matang sehingga

seseorang atau kelompok orang dalam suatu

mempengaruhi hasil kerja pegawai; evaluasi

perusahaan sesuai dengan wewenang dan

kinerja pegawai belum dilakukan secara adil

tanggung jawab masing-masing dalam upaya

dan proporsional; serta fasilitas kerja seperti

pencapaian tujuan perusahaan secara ilegal,

sarana dan prasarana kegiatan kerja yang

tidak

belum mendukung pelaksanaan kegiatan

bertentangan dengan moral dan etika (Rivai

kerja.

& Basri, 2004; Harsuko 2011).

melanggar

Menurut

hukum

Sinambela,

dan

dkk

tidak

(2012)

LITERATUR REVIEW

mengemukakan bahwa kinerja pegawai

Teori Kinerja

didefinisikan sebagai kemampuan pegawai

Kinerja merupakan tingkat pencapaian

dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu.

hasil ataas pelaksanaan tugas tertentu. Dalam

Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab

konteks

dengan kinerja ini akan diketahui seberapa

pengembangan

sumber

daya

manusia kinerja seorang karyawan dalam

jauh

sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk

melaksanakan

mencapai prestasi kerja bagi karyawan itu

kepadanya.

sendiri

dan

juga

untuk

performance

tugas

pegawai
yang

dalam

dibebankan

keberhasilan

perusahaan.
Istilah

kemampuan

Teori Kepemimpinan
kinerja
atau

berasal
actual

dari

job

performance

Robbins
bahwa

(2006: 432) menyatakan

kepemimpinan

sebagai

mempengaruhi

suatu

(prestasi kerja/prestasi sesungguhnya yang

kemampuan

kelompok

dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja

menuju pencapaian sasaran. Menurut Kouzes

dan Posner (2004: 3), yang dimaksud

mencakup hubungan kerja yang terbentuk

kepemimpinan adalah suatu penciptaan cara

antara sesama karyawan dan hubungan kerja

bagi orang untuk ikut berkontribusi dalam

antara bawahan dan atasan serta lingkungan

mewujudkan sesuatu yang luar biasa.

fisik tempat karyawan bekerja.

Sedangkan Boone dan Kurtz (1984)

Nitisemito (dalam Intanghina, 2008)

mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu

mendefinisikan lingkungan kerja sebagai

tindakan

berikut: Lingkungan kerja adalah segala

memotivasi

orang

lain

atau

menyebabkan orang lain melakukan tugas

sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang

tertentu dengan tujuan untuk mencapai

dapat

tujuan spesifik. Tzu dan Cleary (2002: 5)

menjalankan tugas-tugas yang diembankan.

mempengaruhi

drinya

dalam

berpendapat bahwa kepemimpinan adalah
sebuah persoalan kecerdasan, kelayakan

Teori Kompensasi

untuk dipercaya, kelembutan, keberanian,

Kompensasi sangat

penting

bagi

dan ketegasan. Jadi, kepempinan merupakan

karyawan, karena besarnya

suatu

merupakan cerminan atau ukuran nilai

kemampuan

pengaruh

untuk

memberikan

memberikan

pengaruh

yang

kostruktif kepada orang. (Kartono 2002: 5)

kompensasi

terhadap kerja pegawai itu sendiri. Apabila
kompensasi diberikan secara tepat maka
para pegawai akan memperoleh kepuasan
kerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan

Teori Lingkungan Kerja
Lingkungan

kerja

adalah

tempat

perusahaan, tetapi bila kompensasi yang

dimana karyawan melakukan aktivitas setiap

diberikan kurang, atau tidak memadai, maka

harinya. Lingkungan kerja yang kondusif

prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja

memberikan rasa aman dan memungkinkan

karyawan akan menurun.

karyawan untuk dapat bekerja optimal.
Lingkungan
mempengaruhi

kerja
emosi

bisa

karyawan.

Kompensasi

juga

penting

bagi

juga

perusahaan itu sendiri, program kompensasi

Jika

merupakan pencerminan upaya perusahaan

karyawan menyenangi lingkungan kerja

untuk

dimana dia bekerja, maka karyawan tersebut

manusia.

akan betah di tempat kerjanya, melakukan

mempertahankan

aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan

karyawannnya,

secara

perusahaan lambat laun akan kehilangan

efektif.

Lingkungan

kerja

itu

mempertahankan
Bila

sumber

daya

perusahaan

tidak

kompensasi

bagi

maka

kemungkinan

sumber daya manusia yang berkualitas

dari organisasi atau perusahaan dengan

tinggi. Kompensasi adalah segala sesuatu

tingkat nilai balas jasa yang memang

yang diterima pegawai sebagai balas jasa

diinginkan oleh karyawan, (Martoyo 2006:

untuk kerja mereka (Sedarmayanti 2008: 23).

142). Menurut Siagian (2005: 295) bahwa

Menurut

Hasibuan

(2008:

118)

kepuasan kerja merupakan suatu

cara

Kompensasi adalah semua pendapatan yang

pandang seorang yang bersifat positif

berbentuk uang, barang langsung atau tidak

maupun

langsung diterima karyawan sebagai imbalan

Sedangkan menurut Handoko (2011: 193)

atas

Kepuasan kerja adalah emosional yang

jasa

Sedangkan

yang

diberikan

Simamora

perusahaan.

(2004:

244)

mengatakan bahwa kompensasi merupakan

negatif

terhadap

pekerjaannya

menyenangkan dengan mana para karyawan
memandang pekerjaan mereka.

apa yang diterima oleh karyawan sebagai

Menurut Umam (2010; 192) kepuasan

ganti kontribusi mereka kepada organisasi.

kerja merupakan sikap (positif) tenaga kerja

Karyawan mempunyai berbagai macam

terhadap

harapan dari perusahaan dan begitu juga

berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja.

perusahaan terhadap karyawan. Harapan

Menurut Porter yang dikutip dalam buku

dapat berupa kompensasi balas jasa yang

Sopiah (2008: 170) kepuasan kerja adalah

diterima dan juga menyangkut masalah hak

perbedaan antara seberapa banyak sesuatu

dan

yang seharusnya diterima dengan seberapa

kewajiban

antara

karyawan

dan

perusahaan.

pekerjaanya

berpendapat

Kepuasan Kerja
Seseorang dengan tingkat kepuasan
yang

timbul

banyak sesuatu yang sebenarnya dia terima.
Menurut

kerja

yang

tinggi

memiliki

perasaan-

berhubungan

pendapat
bahwa

Tiffin

(1958)

kepuasan

kerja

erat dengan sikap dari

karyawan terhadap pekerjaannya sendiri,

perasaan positif tentang pekerjaan tersebut,

situasi kerja,

seseorang

memiliki

dengan sesama karyawan. Berdasarkan teori-

perasaan-perasaan yang negatif tentang

teori di atas, maka hubungan antar variabel

pekerjaan tersebut.

dalam

yang

Kepuasan

tidak

kerja

puas

adalah

keadaan

emosional karyawan dimana terjadi atau
tidak titik temu antara nilai balas jasa kerja

kerjasama antara pimpinan

penelitian

dapat

konseptualkan sebagai berikut:

kerangka

Struktur 3

:

Z = ρzyY + ρzε3
Keterangan:
ρ = koefisien regresi yang distandarkan
/koefisien jalur
ε = pengaruh variabel lain yang tidak
diteliti atau kekeliruan pengukuran
variabel
HASIL PENELITIAN
METODOLOGI
Peneltian

Untuk menguji validitas konstruk
ini

dengan

pendekatan

kuantitatif dengan metode Analisis Jalur
(Path

Analysis)

eksplanatory.

dikuatkan

Model

digunakan

untuk

dengan

path

analysis

menganalisis

pola

hubungan antar variabel dengan tujuan untuk
mengetahui pengaruh langsung maupun
tidak langsung seperangkat variabel bebas
(eksogen)

terhadap

variabel

terikat

(endogen). (Riduwan dan Kuncoro 2007: 2)
Analisis

jalur

digunakan

untuk

menganalisis pola hubungan antar variabel
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh
langsung

maupun

seperangkat

variabel

tidak

langsung

eksogen

terhadap

endogen.
Struktur 1 :
Y = ρyx1 X1 + ρyx2 X2 + ρyx3 X3 + ρyε1

Struktur 2

:

Z = ρzx1X1 + ρzx2 X2 + ρzx3 X3 + ρzε2

digunakan rumus korelasi product moment.
Untuk menguji validitas instrumen penelitian
(kuesioner),

yaitu

untuk

mengetahui

sejauhmana ketepatan dan kecermatan alat
ukur dalam melakukan fungsi ukurannya,
digunakan

rumus

statistika

Metode

Corrected item Corelation
Nilai batas kritis validitas adalah
0,400. Apabila nilai korelasi atau r hitung <
dari 0,400 maka item kuesioner dinyatakan
tidak valid. Sebaliknya apabila nilai r hitung
lebih besar dari 0,400 maka item kuesioner
dinyatakan valid. Berikut adalah hasil uji
validitas instrumen penelitian (kuesioner)
untuk masing-masing variabel yang diteliti:

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai alpha
yang

secara keseluruhan butir-butir

ada dalam masing-masing variabel

adalah reliabel (handal), karena koefisien
Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70.

Pengujian Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data
Dari Tabel diatas menunjukan bahwa
setiap item dari masing-masing pertanyaan
variabel Kepemimpinan

(X1), Lingkungan

Kerja (X2), Kompensasi (X3) Kepuasan
Kerja (Y)

dan Kinerja Pegawai (Z)

seluruhnya dinyatakan valid. Karena r hitung
lebih besar dari r kritis sehingga seluruh
pernyataan valid, dengan taraf nyata 5%
(=0,05).

Uji

normalitas

mengetahui data

terdistribusi

normal atau tidak.

untuk
dengan

Analisis parametrik

seperti regresi linier mensyaratkan bahwa
data harus terdistribusi dengan normal. Uji
normalitas pada regresi bisa menggunakan
beberapa metode, antara lain dengan metode
Kolmogorov-Smirnov Z untuk menguji data
masing-masing

Uji reliabilitas yang digunakan di

digunakan

variabel

dan

metode

probability plots.

dalam penelitian ini adalah Alpha Cronbach.
Formula ini digunakan untuk melihat sejauh
mana alat ukur dapat memberikan hasil yang
relatif

tidak berbeda atau konsisten bila

dilakukan pengukuran kembali

terhadap

suatu fenomena sosial.

Tabel diatas disimpulkan variabel
Kepemimpinan berdistribusi normal nilai
0,070 > 0,05. Lingkungan Kerja berdistribusi
normal nilai 0,169 > 0,05. Kompensasi
berdistribusi normal dengan nilai 0,071 >

0,05. Kepuasan Kerja berdistribusi normal

dan VIF sebesar 2,461 ≤ 10.

Dengan

nilai 0,062

demikian

seluruh

> 0,05. Kinerja Pegawai

disimpulkan

berdistribusi normal nilai 0,088 > 0,05.

variabel

Dengan demikian

Multikolinearitas.

disimpulkan bahwa

tidak

bahwa
terjadi

masalah

seluruh variabel berdistribusi normal.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas Spearman”s rho

Uji Multikolinearitas
Untuk

atau

mengkorelasikan nilai residual hasil regresi

nilai

dengan masing-masing variabel independen.

Variance Iflation Factor (VIF). Jika nilai

Metode pengambilan keputusan pada uji

VIF

heteroskedasitas Spearman”s rho yaitu:

tidaknya
≤

mengidentifikasi
multikolinearitas

10,

dinyatakan

ada
dari

tidak

terjadi

multikolinearitas. Sebaliknya, nilai VIF > 10



dinyatakan multikolinearitas. VIF ditaksir



dengan menggunakan formula 1 / (1-R2).

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak
terjadi masalah heteroskedastisitas
Jika signifikansi < 0,05 maka terjadi
masalah heteroskedastisitas.

Unsur (1-R2) disebut Collinierity Tolerance
berarti bahwa jika Collinierity Tolerance di
bawah 0,1 maka ada gejala multikolinearitas.

Berdasarkan

tabel

diatas

dapat

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan

disimpulkan bahwa Kepemimpinan memiliki

bahwa Kepemimpinan

nilai Tolerance sebesar 0, 592 > 0,1 dan VIF

signifikansi

sebesar

memiliki
0,599

>

nilai
0,05.

10. Lingkungan kerja

Lingkungan Kerja memiliki nilai signifikansi

memiliki nilai Tolerance sebesar 0, 485 > 0,1

sebesar 0,614 > 0,05. Kompensasi memiliki

dan VIF sebesar 2,060 ≤ 10. Kompensasi

nilai signifikansi sebesar 0,642 > 0,05.

memiliki nilai Tolerance sebesar 0, 406 > 0,1

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

sebesar

1,690

≤

seluruh variabel tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas.

(2) Kepemimpinan

berpengaruh

pada

Kepuasan kerja
Pada Tabel diatas Menunjukan hasil uji

Analisis Jalur
Pengujian Sub Struktur 1

secara Individual (parsial) / uji t didapat
nilai Sig 0,000, dimana nilai Sig 0,000

Persamaan Sub Struktur 1 :
Y = ρyx1 X1 + ρyx2 X2 + ρyx3 X3 + ρye1

lebih kecil dari 0,05 atau [0,000 < 0,05],
maka koefisien analisis jalur adalah

Hasil Pengujian untuk Sub Struktur 1:

signifikan.

Dengan

Kepemimpinan

demikian

berpengaruh

maka
secara

positif dan signifikan terhadap Kepuasan
kerja.
(3) Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap
Kepuasan kerja
Pada Tabel

diatas

Menunjukan uji

secara Individual (parsial) / uji t didapat
nilai Sig 0,007, dimana nilai Sig 0,007
lebih kecil

dari 0,05 atau [0,007 <

0,05] , maka koefisien
Penafsiran Hasil Uji Sub Struktur 1:
(1) Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan
Kompensasi berpengaruh secara simultan
terhadap Kepuasan kerja
Pada Tabel diatas
menunjukan uji
secara bersama-sama / uji F didapat nilai

adalah signifikan. Dengan demikian
maka Lingkungan Kerja berpengaruh
positif dan

signifikan

terhadap

berpengaruh

terhadap

Kepuasan kerja.
(4) Kompensasi

Sig 0,000, dimana nilai Sig 0,000 lebih

Kepuasan kerja

kecil

Menunjukan

dari 0,05 atau [0,000 < 0,05] ,

analisis jalur

uji

secara

Individual

maka koefisien analisis jalur adalah

(parsial) / uji t didapat nilai Sig 0,000,

signifikan.

Jadi,

dimana nilai Sig 0,000 lebih kecil dari

Kompensasi

dan

Kepemimpinan,
Lingkungan

Kerja

0,05

atau

[0,000 <

0,05] , maka

berpengaruh signifikan secara bersama-

koefisien analisis jalur adalah signifikan.

sama terhadap Kepuasan kerja.

Dengan demikian maka Kompensasi

berpengaruh positif dan

signifikan

terhadap Kepuasan kerja.

maka Kepemimpinan, Kompensasi dan
Lingkungan
signifikan

Kerja

berpengaruh

secara

bersama-sama

Pengujian Sub Struktur 2

terhadap Kinerja pegawai.

Persamaan Sub Struktur 2 :

(2) Kepemimpinan berpengaruh

terhadap

Kinerja pegawai
Z = ρzx1 X1 + ρzx2 X2 + ρzx3 X3 + ρze2

Menunjukan

Hasil Pengujian untuk Sub Struktur 2 :

(parsial)/uji t didapat nilai Sig 0,001,

uji

secara

Individual

dimana nilai Sig 0,001 lebih kecil dari
0,05

atau

[0,001 <

0,05] , maka

koefisien analisis jalur adalah signifikan.
Dengan demikian maka Kepemimpinan
berpengaruh positif dan

signifikan

terhadap Kinerja pegawai.
(3) Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap
Kinerja pegawai
Menunjukan

uji

secara

Individual

(parsial)/uji t didapat nilai Sig 0,045,
dimana nilai Sig 0,045 lebih kecil dari
0,05 atau [0,045 < 0,05], maka koefisien
analisis jalur adalah signifikan. Dengan
Penafsiran Hasil Uji Sub Struktur 2:

demikian maka

(1) Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan

berpengaruh

Kompensasi

berpengaruh

secara

simultan/bersama-sama terhadap Kinerja

Lingkungan Kerja

positif

dan

signifikan

terhadap Kinerja pegawai
(4). Kompensasi

berpengaruh

terhadap

pegawai.

Kinerja pegawai

Menunjukan uji secara bersama-sama

Menunjukan

/uji F didapat nilai Sig 0,000, dimana

(parsial)/uji t didapat nilai Sig 0,000,

nilai Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau

dimana nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari

[0,000 < 0,05] , maka koefisien analisis

0,05 atau [0,000 < 0,05] , maka koefisien

jalur adalah signifikan. Dengan demikian

analisis jalur adalah signifikan. Dengan

uji

secara

Individual

demikian

maka

berpengaruh

positif

Kompensasi
dan

signifikan

terhadap Kinerja pegawai.

a. Uji Mediasi Pengaruh Kepemimpinan
terhadap

Kinerja

Pegawai

melalui

Kepuasan Kerja

Pengujian Sub Struktur 3
Persamaan Sub Struktur 3:
Z = ρzy Y + ρze3

Hasil Pengujian untuk Sub Struktur 3:

Berdasarkan hasil uji mediasi sobel test
diatas
Penafsiran Hasil Uji Sub Struktur 3:
Kepuasan kerja berpengaruh terhadap
Kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan oleh uji
secara Individual (parsial)/uji t didapat nilai

menunjukkan

hasil

one-talled

probabilty sebesar 0,00022370 < 0,05,
sehingga

dapat

disimpulkan

variabel

kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh
kepemimpinan terhadap kinerja pegawai

Sig 0,000, dimana nilai Sig 0,000 lebih kecil
dari 0,05 atau [0,000 < 0,05], maka koefisien

b. Uji Mediasi Pengaruh Lingkungan Kerja
terhadap

analisis jalur adalah signifikan.

Kinerja

Pegawai

melalui

Kepuasan Kerja
Uji Mediasi dengan Sobel Tes
Sobel

test

merupakan

uji

untuk

mengetahui apakah hubungan yang melalui
sebuah variabel mediasi secara signifikan
mampu sebagai mediator dalam hubungan
tersebut. Untuk lebih mudahnya menghitung
nilai z dari Sobel test dapat memanfaatkan
online kalkulator di www.danielsoper.com
berikut:

Berdasarkan hasil uji mediasi sobel test
diatas

menunjukkan

hasil

one-talled

probabilty sebesar 0,02087337 < 0,05,

mengatakan bahwa

sehingga dapat disimpulkan variabel

untuk suatu model yang diusulkan dikatakan

kepuasan

fit dengan data apabila

kerja

mampu

memediasi

dalam analisis jalur

matrix

pengaruh Lingkungan kerja terhadap

sampel tidak jauh berbeda dengan matrix

kinerja pegawai

korelasi estimasi (reproduced correlation
matrix) atau korelasi yang

c.

korelasi

Uji

Mediasi

terhadap

Pengaruh

Kinerja

Kompensasi

Pegawai

(expected correlation matrix).

melalui

Kepuasan Kerja

diharapkan

Schumacker & Lomax

memberikan

petunjuk bagaimana menguji kesesuian
model analisis jalur

dengan menggunakan

uji statistik kesesuaian model koefisien Q
dengan rumus:
1 - R2 m
1–M
Dimana Q = Koefisien Q
Q =

R2m = 1 - (1 - R21) . (1 – R22) …..(1 – R2p)

Dalam hal ini, interprestasi terhadap
Berdasarkan hasil uji mediasi sobel test
diatas

menunjukkan

hasil

one-talled

probabilty sebesar 0,0000594 < 0,05,
sehingga dapat disimpulkan variabel
kepuasan

kerja

mampu

memediasi

pengaruh kompensasi terhadap kinerja
pegawai
Pengujian Kesesuaian Model
Uji Kesesuaian model (goodness of fit
test) adalah untuk menguji apakah model
yang diusulkan memiliki kesesuaian (fit)
dengan data atau tidak. Schumacker &
Lomax (2006: 43) dan Kusnendi (2005: 19)

R2m samadengan interprestasi koefisien
determinasi (R2) pada analisis regresi.
Berdasarkan Tabel Model Summary dibawah
ini:

Y = ρyx1 X1 + ρyx2 X2 + ρyx3 X3 + ρye1
Y = 0,280 X1 + 0,219 X2 + 0,510 X3 + 0,219
e1

Persamaan Analisis Jalur Sub Struktur 2 :

maka total keragaman data yang dapat
dijelaskan oleh model diukur dengan:

Z = ρzx1 X1 + ρzx2 X2 + ρzx3 X3 + ρze2
Z = 0,303 X1 + 0,191 X2 + 0,457 X3 +
0,316 e2
Persamaan Analisis Jalur Sub Struktur 3 :

R m = 1 - (1 - R 1) . (1 – R 2) …..(1 –
R2m = 1 – (0,781) x (0,684) x (0,673)
R2m = 0,6405
2

2

2

R2p)

Z = ρzy Y + ρze3
Z = 0,735 Y + 0,327 e3

Nilai R2m sebesar 0,6405 artinya
keragaman data yang dapat dijelaskan oleh
model tersebut adalah sebesar

64,05 %.

Selebihnya 35,95 % dijelaskan oleh variabel
lain diluar model. Hasil analisis jalur dapat
digambarkan

secara

keseluruhan

menjelaskan

pengaruh

yang

kepemimpinan,

lingkungan kerja dan kompensasi terhadap
kepuasan kerja dampaknya pada kinerja
pegawai, dapat disimpulkan dalam gambar
dibawah ini:

KESIMPULAN
1. Kepemimpinan memberikan pengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja.
2. Lingkungan kerja memberikan pengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja
3. Kompensasi

memberikan

pengaruh

signifikan terhadap kepuasan kerja.
4. Kepemimpinan memberikan pengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai.
5. Lingkungan kerja memberikan pengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai.
6. Kompensasi

memberikan

signifikan

terhadap kinerja pegawai.
7. Kepuasan kerja memberikan pengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai.
8. Kepuasan

kerja

mampu

memediasi pengaruh

Kepemimpinan

terhadap kinerja pegawai.

Persamaan Analisis Jalur Sub Struktur 1:

berperan

9. Kepuasan

kerja

mampu

berperan

Karyawan

pada

PT.

Galamedia

memediasi pengaruh Lingkungan kerja

Bandung Perkasa, Jurnal Ekonomi

terhadap kinerja pegawai.

Universitas Widyatama Vol. 3 no. 2

10. Kepuasan

kerja

memediasi

mampu

pengaruh

berperan

Kompensasi

terhadap kinerja pegawai.
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