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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Departemen sumber daya manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi aset 

tidak berwujud pada sebuah perusahaan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pengetahuan dan 

keterampilan para karyawanlah yang membangun keunggulan strategis pada suatu 

perusahaan. Saat ini, departemen Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu perusahaan 

dihadapkan dengan tiga generasi yang berdampingan dan terlibat bersamaan, yaitu generasi 

Baby Boomers, generasi X, dan generasi Y atau lebih sering disebut generasi Millennials. Hal 

tersebut mengakibatkan berubahnya perilaku organisasi. Pimpinan berhadapan dengan etos 

kerja yang unik karena setiap generasi tersebut memiliki karakteristik perilaku organisasi 

yang perbedaannya sangat signifikan. Di samping itu, fenomena lain yang juga terjadi adalah 

generasi Baby Boomers yang mulai memasuki masa pensiun sehingga berdampak pada 

rekrutmen yang lebih banyak pada generasi millenials. Dengan demikian, perbedaan di antara 

generasi dalam angkatan kerja dapat menciptakan beberapa masalah bagi pimpinan (Kaifi, 

Nafei, Khanfar, & Kaifi, 2012). 

 A generation is a group which can be identified by years of birth, age, location and 

significant events that create their personality (Deal, Atlman, & Rogelberg, 2010). Sebuah 

generasi dapat diidentifikasikan dari tahun kelahiran, usia, lokasi, dan peristiwa penting yang 

menciptakan kepribadian mereka. Melalui sebuh peristiwa penting yang terjadi pada suatu 

masa, akan mampu membentuk sebuah kepribadian, nilai, dan ekspektasi dari generasi 

tersebut (Chou, 2012).  Berdasarkan definisi itu, Pew Research Center mendefinisikan bahwa 

terdapat tiga jenis generasi yang terdiri dari Baby Boom Generation yang lahir pada tahun 

1946-1964 atau di tahun 2015 berusia 51 sampai 69 tahun, Generation X yang lahir pada 

tahun 1965-1980 atau di tahun 2015 berusia 35 sampai 50 tahun, dan Millenial Generation 

yang lahir pada tahun 1981-1997 atau di tahun 2015 berusia 18 sampai 34 tahun (Fry, 2016).  

 Tahun 2018 Indonesia memiliki 181 juta penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun, 

hampir enam kali penduduk Malaysia. Dari semua penduduk usia produktif itu, separuhnya 

ialah generasi millennial yang lahir antara tahun 1980- 2000. Mereka adalah generasi unik 

yang lahir dan tumbuh di tengah perubahan situasi politik dan sosial ekonomi serta 

berkembang nya internet (Lidya Julita Sembiring, 2018). Badan Perencanaan Pembangunan 



2 

 

Nasional (Bappenas) mengatakan Indonesia memiliki penduduk usia muda yang besar yaitu 

90 juta millennial (berusia 20-34 tahun) (Lidya Julita Sembiring, 2018).  

Millenials memiliki ciri spesifik yang unik yang menjadi pembeda dengan generasi 

sebelumnya, Baby Boomers dan Generasi X; yang menurut Jessica Brack dan Kip Kelley 

(2012) diistilahkan dengan The Cowboys (Brack, Kelly & Kip, 2012). Millenials seperti 

memiliki hasrat berprestasi yang tinggi dan sangat bertanggung jawab atas tindakan mereka. 

Namun terkadang, mereka merasa tertekan  untuk melampaui semua tujuan dan aspirasi 

mereka sendiri. They are able to multi-task and improvise when needed. Furthermore, 

millennials are team-oriented and enjoy working with others. They have grown up in a 

diverse world and understand the importance of learning and embracing new perspectives in 

order to avoid groupthink. Millennials are confident and should be considered for leadership 

positions because of their overall mentality that has been molded by previous generations. 

Millennials like to have flexibility and dislike dealing with too many rules and regulations 

(Kaifi et al., 2012).  

 

Di sisi lain The Cowboys memiliki karakter yang lebih individualistik dalam bekerja 

serta sangat terstruktur. Berbeda dengan millenials yang cenderung lebih fleksibel dan senang 

berkolaborasi. Secara lebih diteil perbedaan karakteristik generasi Millenials dengan 

Cowboys (Generasi X dan Baby Boomers) dalam dunia pekerjaan adalah sebagai berikut 

(Brack, Kelly & Kip, 2012):  

 

Gambar 1. Perbedaan karakteristik Generasi Cowboys dengan Millenials 
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Dari gambar di atas sangat menunjukkan perbedaan karakteristik yang signifikan 

sehingga sangat mempengaruhi pola perilaku organisasi perusahaan. Pimpinan perusahaan 

harus dapat menyikapi fenomena ini dengan baik karena gelombang baby boomers atau 

Cowboys Generation perlahan tapi pasti akan masuk pada masa retirements. 

Gelombang Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan yang fundamental pada 

berbagai tatanan kehidupan global, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan 

inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, yang mempengaruhi berbagai sendi 

kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Senada dengan hal tersebut, 

era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif dengan kombinasi teknologi informasi 

sebagai salah satu isu strategis karena dianggap mampu mengembangkan dan meningkatkan 

perekonomian suatu negara secara keseluruhan sehingga dapat dijadikan strategi dalam 

memenangkan persaingan global.  

Di indonesia, berkembangnya ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi salah 

satunya ditandai dengan semakin tumbuhnya wirausaha baru generasi millenials yang 

memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin menunjukkan 

eksistensinya sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi kreatif pada berbagai sub sektor 

turunannya. Hal tersebut senada dengan data Kemenristekdikti yang menyebutkan bahwa 

dalam empat tahun terakhir pertumbuhan startup meningkat pesat; yaitu terdapat 956 start up 

dari yang awalnya ditargetkan mencapai 850 (zakiul fahmi, 2014). Di sisi lain, Tech In 

Asia menyebutkan bahwa pada kuartal 2 tahun 2017, startup yang mendominasi di Indonesia 

berasal dari industri E-Commerce & Fintech dan terdapat empat start up unicorn yang berasal 

dari Indonesia, yaitu Traveloka, Tokopedia, Bukalapak & GO-JEK (Cohive, 2019). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua fenomena yang sedang 

terjadi yaitu fenomena berkembangnya revolusi industri 4.0 dengan penggunaan teknologi 

informasi yang pesat di segala aspek; terkhusus pada aspek ekonomi dan fenomena angka 

usia kerja yang mulai didominasi oleh generasi millenials yang didukung dengan hasil riset 

yang dilakukan oleh Price Waterhouse Cooper pada tahun 2017, bahwa persentase pekerja 

secara global mulai didominasi oleh generasi millennial dan pada tahun 2020 akan mencapai 

50% (whiteboard journal, 2019). Hal tersebut sesuai dengan yang terjadi saat ini bahwa start 

up yang bergerak di bidang business platform didominasi oleh generasi millenials. Di sisi 

lain, seiring fenomena berkembangnya business platform sebagai bentuk ekonomi kreatif, 

terdapat juga fenomena pergeseran demografi usia karyawan yang ditandai dengan adanya 

https://id.techinasia.com/laporan-kondisi-startup-indonesia-q2-2017
https://id.techinasia.com/laporan-kondisi-startup-indonesia-q2-2017
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peningkatan angka tenaga kerja dengan usia pensiun (diatas 50 tahun) dan meningkatnya 

jumlah karyawan dengan usia produktif (18 – 37 tahun) (Stern, 2002). Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi bahwa pada 2020-2030 mendatang, 

dengan adanya pergeseran demografis usia karyawan, Indonesia akan didominasi oleh tenaga 

kerja pada rentang usia 15 hingga 64 tahun yang mencapai 180 juta jiwa (70%). Kesimpulan 

tersebut didapatkan dari hasil cerminan perhitungan populasi penduduk Indonesia berusia 

antara 15 tahun hingga 34 tahun yang telah mencapai 34,45% saat ini (Media Indonesia 

Online, 2017). 

Dengan adanya dominasi jumlah karyawan millennials, terkhusus pada perusahaan 

yang bergerak di bidang business platform, maka menjadi hal yang penting bagi pimpinan 

perusahaan untuk mulai memprioritaskan generasi millenials. Mengingat pula perbedaan 

karakteristik yang signifikan antara baby boomers dan generasi Millenials maka akan sangat 

berpengaruh pada pola perilaku organisasi perusahaan. Disebutkan di beberapa publikasi, 

menurut Sprague, generasi Y atau millenials dianggap sebagai generasi yang tidak sabar, 

tidak loyal, tidak menghormati otoritas, terlalu banyak menghabiskan waktu online, juga 

memiliki keterampilan komunikasi yang buruk (Andiyasari & Pitaloka, 2010). Oleh karena 

itu, studi ini dilakukan untuk menguji kemampuan self-efficacy, work engagement, dan 

communication skill pada generasi millenials yang bekerja di perusahaan transportasi online.  

2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimanakah self-efficacy saat ini? 

2) Bagaimanakah work engagement saat ini? 

3) Bagaimanakah communication saat ini? 

4) Bagaimanakah pencapaian employee performance saat ini?  

 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di 

paparkan tujuan penelitian ini untuk; 

1) Memberikan deskripsi dari self-efficacy, work engagement, communication dan 

employee performance pada pegawai transportasi online. 

2) Mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap employee performance pada pegawai 

transportasi online 
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3) Mengetahui pengaruh work engagement terhadap employee performance pada 

pegawai transportasi online 

4) Mengetahui pengaruh leaderships terhadap employee performance pada pegawai 

transportasi online 

4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat yang di harapkan oleh Peneliti dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk 

pengembangan penelitian manajemen sumber daya manusia yang berkaitan keilmuan 

dalam bidang self-efficacy, work-engagement, communication competence, dan 

employee performance di masa yang akan datang. 

2) Bagi Praktisi 

 Peneltian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat dan 

dapat memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan, serta menambah referensi dan 

informasi bagi praktisi dalam implementasi di lapangan dengan mengacu pada hasil-

hasil penelitian ini.  

5. Urgensi Penelitian 

Banyak peneliti telah mempelajari tantangan mencapai kinerja yang baik dalam 

Generasi X dan Baby Boomer, namun sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan untuk 

generasi Millennials, terutama karena masih merupakan generasi muda yang belum banyak 

bekerja. Alasan utama generasi baru ini, yang dikenal sebagai Millennials atau generasi Y, 

menjadi menarik untuk di jadikan obyek penelitian terutama pada kompleksitas generasi 

Millennials yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya  

Dalam dunia global dimana telah terjadi perubahan multikultural, teknologi tinggi 

yang secara langsung menyebabkan para pemimpin saat ini menghadapi tantangan baru yang 

tidak dapat dijelaskan atau diprediksi oleh teori kepemimpinan yang ditetapkan sebelumnya.  

Hal tersebutlah yang menjadi urgensi dari penelitian ini, dimana variabel employee 

performance akan menggunakan dimensi self efficacy, communication skill, dan work 

engagement. Selain itu, pada variabel Communication, kebaruan peneliti adalah akan lebih 

fokus pada jenis virtual communication di mana komunikasi yang terjadi lebih banyak 

melalui media virtual seperti chat pada social media.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peta Jalan Penelitian  

RANCANGAN PEMBUATAN PETA JALAN PENELITIAN PRODI DAN 

FAKULTAS 

Nama  : WIDYA PARIMITA 

Prodi : ADMINISTRASI PERKANTORAN 

Bidang keilmuan sesuai pengangkatan SK PNS : SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN  

 

Periode  2013/2014 2015/2016 2017/2018 2019/2020 2021/2022 

Topik 

utama 

(boleh lebih 

dari satu) 

1. Communi

cation 

 

1. Work 

Stress 

2. Job 

Satisfacti

on 

3. Work 

Life 

Balance 

4. Self-

Efficacy 

 

1. Self-

Efficacy 

2. Locus of 

Control 

3. Leadershi

ps 

(communi

cation 

skills) 

4. Employee 

Performa

nce 

1. Self-

Efficacy 

2. Work 

Engagem

ent 

3. Communi

cation 

Skills 

4. Employee 

Performa

nce 

1. Self-

Efficacy 

2. Work 

Engageme

nt 

3. Communic

ation Skills 

4. Work Life 

Balance 

5. Employee 

Performanc

e 

Sumber 

pendanaan 
Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Kemenristek 

Outcome   

1. Artikelr 

untuk 

jurnal 

1. Artikel 

untuk 

jurnal 

2. Artikel 

untuk 

prosiding 

 

1. Artikel 

untuk 

jurnal 

2. Artikel 

untuk 

prosiding 

1. Artikel 

untuk 

jurnal 

2. Artikel 

untuk 

prosiding 
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Berikut adalah penelitian pendahulu yang menjadi refrensi peneliti: 
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X1 = Self Efficacy 

X2 = Communication Skill 

Y = Employee Performance 

Z = Work Engagement 

Kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel self efficacy akan 

menggunakan dimensi social self efficacy dan untuk variabel Communication kebaruan 

peneliti adalah lebih terfokus pada jenis virtual communication.  

B. Landasan Teori 

1. Employee Performance 

Persaingan sumber daya manusia di era globalisasi sendiri sudah semakin ketat, oleh 

karena itu sumber daya manusia dituntut untuk terus mengembangkan potensi diri secara 

lebih aktif. Keberadaan sumber daya manusia dalam perusahaan menjadi ujung tombak 

perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan atau ditetapkan perusahaan. 

Oleh karena itu perusahaan dituntut harus mengetahui bagaimana cara mengelola sumber 

daya manusia agar dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Hal mendasar yang 

perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu mengenai kinerja karyawan, karena kinerja 

karyawan sangat mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. 

Kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh bagaimana kinerja karyawan yang 

perusahaan miliki. Titik tumpu atas baik dan buruknya kinerja perusahaan bergantung pada 

bagaimana seorang karyawan mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang perusahaan 
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miliki. Kinerja karyawan itu sendiri merupakan output atas pengembangan serta pelatihan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Wanza, Nkuraru (2016:190) menjelaskan bahwa kinerja 

karyawan adalah sebuah hal yang penting bagi organisasi untuk mencapai target dan tujuan 

perusahaan. Diperkuat dengan pernyataan dari Dewi (2013:210) juga menyatakan bahwa 

kinerja karyawan adalah output atau hasil kerja karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Serupa dengan penyataan tersebut, Sunaryo 

(2017:104) juga menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja seorang karyawan selama 

periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standar, target/sasaran 

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Standar itu sendiri 

ditentukan dengan harapan agar karyawan mampu mencapai target yang telah ditetapkan 

perusahaan dan menjadikan standar tersebut sebagai tolak ukur atas kinerja karyawan itu 

sendiri. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli maka kinerja karyawan dapat diartikan sebagai 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung 

jawab masi-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Dari sini kita dapat meilhat bahwa 

terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja seorang karyawan, yaitu 

dari bagaimana kualitas hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan serta seberapa besar 

jumlah yang mampu dihasilkan oleh karyawan tersebut.  

Kinerja karyawan berhubungan erat dengan perusahaan. Setiap perusahaan ingin 

mempunyai karyawan-karyawan yang terbaik guna memajukan perusahaan. Seorang 

karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi dan baik dapat menunjang tercapainya tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk dapat memiliki kinerja yang tinggi 

dan baik, seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya harus memiliki kemampuan 

dan ketrampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang ditekuninya. Pada dasarnya kinerja 

merupakan sesuatu hal yang bersifat individual karena setiap karyawan memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja tergantung pada kombinasi 

antara kemampuan, usaha dan kesempatan yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja karyawan dalam bekerja untuk periode waktu tertentu dan 

penekanannya pada hasil kerja yang diselesaikan karyawan dalam periode waktu tertentu. 

Kinerja juga merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatukegiatan (program) dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 
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Menurut Mathis dan Jackson (2006:378) kinerja karyawan yang umum untuk 

kebanyakan pekerjaan dapat diukur dengan : 

1. Kuantitas Yaitu diukur dari persepi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta hasilya. 

3. Kualitas Yaitu dukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

karyawan.Hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan 

yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. 

4. Ketepatan waktu Yaitu dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas 

yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. Dapat menyelesaikan pada 

waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas 

yang lain. 

5. Efektivitas Yaitu pemanfaatan secara maksimal sumber daya dan waktu yang ada 

pada organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian. 

6. Kehadiran Yaitu tingkat kehadiran karyawan dalam perusahaan dapat menentukan 

kinerja karyawan. 

Sedangkan menurut Dessler (1997) dalan Chasanah (2008) ada 6 kategori yang 

digunakan untuk mengukur kinerja karyawan yaitu :  

1. Kuantitas Tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam 

arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi 

tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. 

2. Kuantitas Jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah unit dan jumlah 

situs aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu Tingkat suatu aktivitas yang diselesaikan pada waktu awal yang 

diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4. Efektivitas Tingkat penggunakan sumber daya organisasi dimaksimalkan dengan 

maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam 

penggunaan sumber daya. 

5. Kemandirian Tingkat dimana seseorang karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya 

tanpa bantuan, bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas 

guna menghindari hasil yang merugikan. 

7. Komitmen kerja Tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dan tanggung 

jawab karyawan terhadap perusahaan. 
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Employee Performance adalah sebuah hal yang penting bagi organisasi untuk 

mencapai target dan tujuan perusahaan yang dimana sebuah target dan tujuan tersebut 

sangat penting bagi perusahaan. Sehingga akan didapatkan hasil positif. Dimensi 

employee performance untuk penelitian ini yaitu; Kuantitas, Kualitas, Ketepatan 

Waktu, Efektivitas, Kemandirian, Komitmen.  

2. Self Efficacy 

Suatu perusahaan tentunya mengharapkan kinerja yang optimal dari karyawannya. 

Untuk mencapai kinerja yang optimal itu salah satunya dapat dicapai melalui self efficacy. 

Self efficacy sangat diperlukan dalam mengembangkan kinerja karyawan karena dengan 

adanya self efficacy dalam diri individu akan menimbulkan keyakinan akan kemampuan 

dirinya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasanya secara tepat waktu. Self efficacy 

muncul dari kemampuan diri seseorang yang memengaruhi cara berpikir, bagaimana 

memotivasi diri sendiri dan bagaimana harus bertindak, individu yang memiliki self efficacy 

tinggi akan mampu menyelesaikan pekerjaan atau mencapai (Ghufron, 2010). Self efficacy 

mengacu kepada penghakiman orang atas kemampuan mereka untuk mengatur dan 

mengeksekusi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan kinerja (Niu, 2010). 

Terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji pengaruh self efficacy terhadap kinerja 

karyawan. Seperti hasil studi Chemers et al. (2001) menunjukkan bahwa self efficacy 

memiliki efek positif terhadap kinerja. Peneliti lainnya seperti Sapariyah (2011), Judge dan 

Bono (2001), Engko (2006) serta Rimper dan Kawet (2014) memberikan dukungan adanya 

pengaruh positif self efficacy terhadap kinerja karyawan. Penelitian tentang pengaruh self 

efficacy terhadap kinerja kayawan juga dilakukan oleh (Herman Hidayat, 2016) yang 

menemukan bahwa self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Menurut Pepe (2010) dalam Maghfiroh (2014) self efficacy dapat diukur melalui 3 

indikator yaitu:  

1. Kemampuan mengelola kesulitan dalam pekerjaan 

2. Kemampuan mengelola dan membangun sebuah keberanian untuk berusaha 

3. Keyakinan untuk melaksanakan tugas 

 

Sedangkan menurut Chasanah (2008) indikator dari self efficacy yaitu:  

1. perasaan mampu melakukan pekerjaan 

2. kemampuan yang lebih baik, senang pekerjaan yang menantang 
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3. kepuasan terhadap pekerjaan. 

 

Self efficacy adalah keyakinan yang diacu oleh tujuan, relatif spesifik konteks, dan 

berorientasi masa depan tentang kompetensi seseorang. Keyakinan ini tidak dapat dipungkiri 

karena ketergantungannya pada tugas (Rakoczy et al., 2019). 

Self efficacy atau Efikasi diri merupakan penilaian serta keyakinan individu terhadap 

kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi suatu tantangan dalam hidupnya melalui 

pengorganisasian serangkaian tindakan, sehingga akan didapatkan hasil akhir yang positif . 

Dimensi self efficacy dalam penelitian ini mengikuti dimensi yang dikemukakan oleh 

(Bandura A., 1997) yaitu magnitude,strength,generality.  

3. Work Engagement 

Dalam lingkungan bisnis yang bergejolak saat ini, organisasi perusahaan 

mengharuskan karyawannya bersikap proaktif dan inisiatif agar dapat sukses bersaing serta 

terlibat dengan perannya dalam bekerja dan berkomitmen untuk melakukan pekerjaan dengan 

standar kinerja yang tinggi (Bakker dan Leiter, 2010). Kinerja dipengaruhi oleh faktor 

individu, faktor organisasi dan faktor psikologis (Gibson et al., 1995). Konsep yang 

membahas sisi psikologis positif kaitannya manusia terhadap pekerjaanya, adalah 

engagement (Bakker et al., 2006). Salah satu bentuk engagement adalah work engagement 

yang dimaknai sebagai keadaan mental yang positif, memuaskan dan berkaitan dengan 

pekerjaan yang dicirikan dengan kekuatan, dedikasi dan pengabdian. Bakker et al. (2006), 

pegawai yang memiliki work engagement yang lebih tinggi, akan cenderung lebih kreatif, 

lebih produktif dan mau untuk bekerja ekstra. Merujuk pada beberapa hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa work engagement merupakan salah satu aspek yang penting ada bagi 

setiap pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan mereka yang diyakini mampu meningkatkan 

kinerjanya. Pemilihan variabel work engagement dalam penelitian ini karena logikanya work 

engagement itu mesti ada pada setiap pegawai. 

(Robinson, 2004), menjelaskan, “engagement is a positive attitude held by the 

employee towards the organization and its values. An engaged employee is aware of business 

context, and works with colleagues to improve within the job for benefit of the organization”. 

Definisi tersebut menjelaskan bahawa keterikatan kerja adalah sikap positif yang dimiliki 

oleh karyawan terhadap organisasi dan nilai-nilainya. Seorang karyawan yang menyadari 

keterikatannya dalam bekerja akan berusaha meningkatkan pekerjaannya untuk kepentingan 
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organisasi. (Bakker, 2011) berpendapat bahwa, “In essence, work engagement capture how 

workers experience their work: as stimulating and energetic and something to which they 

really want to devote time and effort (the vigor component): as a significant and meaningful 

pursuit (dedication); and as engrossing and something on which they fully concentrated 

(absorption)”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa keterikatan kerja adalah tentang 

bagaimana pegawai menjalani pekerjaannya dengan ingin benar-benar mencurahkan waktu 

dan usahanya sebagai bentuk dedikasi.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa work engagement 

adalah keadaan dimana anggota dari sebuah organisasi mengidentifikasi dirinya dengan 

pekerjaannya dan adanya keadaan motivasional yang positif dikarakteristikan oleh level 

energi dan resiliensi yang tinggi, adanya kemauan untuk investasi tenaga, presistensi, tidak 

mudah lelah, selain itu juga ditandai dengan keterlibatan yang kuat dan dapat dilihat dari 

antusiasme dan rasa bangga dan inspirasi, serta keadaan terjun total pada karyawan yang 

dikarakteristikan oleh cepatnya waktu berlalu dan sulitnya memisahkan diri dari 

pekerjaannya. Karyawan yang memiliki suatu kesadaran terhadap tujuan perannya untuk 

memberikan layanannya kepada organisasi (Rachman, 2016), maka karyawan tersebut 

memiliki engagement terhadap organisasi tersebut. 

Work engagement juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan. 

Faktor berupa dukungan dari perusahaan dan atasan langsung merupakan salah satu dimensi 

dalam penentuan tingkat kinerja karyawan. (Bakker A. B., 2008) menyebutkan dalam 

penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif atas work engagement 

sebagai mediator untuk job resources terhadap job performance. (Barbier, 2013), (Demerouti, 

2014) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara peningkatan job resources dan 

personal resources terhadap work engagement. Adanya pembuktian ulang oleh mereka atas 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya seperti (Schaufeli, 2004) 

serta Bakker, Hakanen, Demerouti, Xanthopoulou (2007). Pembedaan dilakukan oleh mereka 

dengan meneliti menggunakan three-wave study yang juga menampilkan peningkatan pada 

variabel independen dan berdampak positif pada variabel dependen. 

Secara ringkas Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma, & Bakker, (2002) menjelaskan 

mengenai dimensi yang terdapat dalam work engagement, yaitu:  

a. Vigor Merupakan curahan energi dan mental yang kuat selama bekerja, keberanian 

untuk berusaha sekuat tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, dan tekun 
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dalam menghadapi kesulitan kerja. Juga kemauan untuk menginvestasikan segaala 

upaya dalam suatu pekerjaan, dan tetap bertahan meskipun menghadapi kesulitan. 

b. Dedication Merasa terlibat sangat kuat dalam suatu pekerjaan dan mengalami rasa 

kebermaknaan, antusiasme, kebanggaan, inspirasi dan tantangan.  

c. Absorption Dalam bekerja karyawan selalu penuh konsentrasi dan serius terhadap 

suatu pekerjaan. Dalam bekerja waktu terasa berlalu begitu cepat dan menemukan 

kesulitan dalam memisahkan diri dengan pekerjaan 

Berdasarkan pemaparan diataas, beterlibatan kerja dapat didefiniskan sebagai 

komitmen karyawan yang ada dalam suatu perusahaan dalam melibatkan peran karyawan 

tersebut baik secara fisik, pengetahuan dan emosioanl sehingga mengartikan pekerjaan 

sebagai hal yang sanaat penting dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikannya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator(Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006) 

yaitu kondisi pikiran positif, memuaskan dan terkait dengan pekerjaan yang memliki 

karakteristik vigor (semangat), dedication (dedikasi), and absorption (penyerapan). 

4. Communication Skill 

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam 

kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat manusia, baik yang 

primitif maupun yang modern, berkeinginan mempertahankan suatu prsetujuan mengenai 

berbagai aturan sosial melalui komunikasi. (Robbins, 2008) berpendapat bahwa perusahaan 

tentunya terdiri dari banyak karyawan baik bawahan maupun atasan yang mempunyai prilaku 

sendiri-sendiri seperti cekatan atau tanggap, hadir tepat waktu dan rajin. Dimana setiap 

individu saling terlibat dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jika 

komunikasi terhambat maka karyawan tidak dapat mencapai standar kinerja, yang akibatnya 

tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai. Kemampuan komunikasi memelihara motivasi 

dengan memberikan penjelasan kepada para karyawan tentang apa yang harus dilakukan, 

seberapa baik mereka mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja jika sedang berada di bawah standar. 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris berasal dari bahasa latin 

communis yang berarti “sama”, communico, communicatio atau communicare yang berarti 

“membuat sama” (to make common). Adapun pengertian komunikasi menurut beberapa 

pendapat para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Mulyana, (2005:4) mengemukakan 

bahwa komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu pikiran, suatu makna atau suatu 
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pesan dianut secara sama. Menurut Everett M Rogers komunikasi adalah proses suatu ide 

yang di alihkan dari satu sumber kepada satu atau banyak penerima dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka Sementara itu Effendy (2006:5) berpendapat bahwa secara 

pragmatis komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang 

lain untuk memberi tahu atau megubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara 

lisan maupun tak langsung melalui media.  

Devito (2011) juga berpendapat tentang kemampuan komunikasi yang mengacu pada 

kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kemampuan ini mencakup hal-

hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan (konteks) dalam mempengaruhi kandungan 

(content) dan bentuk pesan komunikasi. Misalnya, pengetahuan bahwa suatu topik mungkin 

layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu tetapi mungkin 

tidak layak bagi pendengar dan lingkungan yang lain. Berdasarkan beberapa pendapat ahli 

diatas, komunikasi merupakan proses penyampaian ide, pendapat atau perilaku baik secara 

langsung maupun tak langsung kepada penerima pesan dengan menggunakan sarana berupa 

media dan mendapatkan timbal balik dari si penerima pesan.  

Kemampuan komunikasi di anggap sebagai seperangkat kemampuan seorang 

komunikator untuk menggunakan berbagai sumber daya yang ada di dalam proses 

komunikasi. Dengan kata lain, kemampuan komunikasi merupakan pengetahuan yang 

dimiliki karyawan untuk berkomunikasi dengan baik dimana menggunakan pesanpesan yang 

dianggap tepat dan efektif. kemampuan komunikasi memang merupakan suatu hal yang 

sangat fundamental bagi kehidupan manusia. Dengan mampu berkomunikasi yang baik kita 

bisa membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang 

dan mengembangkan karir. Sebaliknya, dengan kemampuankomunikasi yang buruk, kita juga 

dapat memupuk perpecahan, menanamkan kebencian dan menghambat kemajuan.Kegagalan 

dalam menyampaikan informasi akan berakibat fatal dalam pengambilan sebuah keputusan. 

Kemampuan komunikasi sebagai ketrampilan karyawan dalam menyampaikan pesan 

kepada orang lain untuk memberitahu dan mengubah sikap, pendapat atau prilaku secara 

keseluruhan baik secara langsung dengan lisan maupun tidak langsung.Hal ini sesuai dengan 

pendapat Purwanto (2006) kemampuan komunikasi adalah tingkat ketrampilan penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu dan mengubah sikap, pendapat 

atau prilaku secara keseluruhan baik secara langsung dengan lisan maupun tidak langsung. 
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Kemampuan komunikasi terhadap kinerja karyawan juga didukung oleh penelitian 

terdahulu yang dilakukan (Isa, 2009) dan (Suardi Yakub, 2015)yang melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Kemampuan Komunikasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

SDM dimana hasil penilitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi dan gaya 

kepemimpinan secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.  

Komunikasi sebagai hal yang mengikat kesatuan organisasi. Komunikasi membantu anggota-

anggota organisasi mencapai tujuan individu dan juga organisasi, merespondan 

mengimplementasikan perubahan organisasi, mengkoordinasikan aktivitas organisasidan ikut 

memainkan peran dalam hampir semua tindakan organisasi yang relevan.Bila telah 

mengetahui dinamika komunikasi, komunikator akan dapat membaca secara akurat apa yang 

sedang terjadi. Pada saat yang sama komunikator akan dapat menyesuaikan pesan-pesannya 

sendiri dengan mengunakan jaringan komunikasi untuk mendapatkan yang terbaik. (Devito, 

2011) kemampuan komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi 

secara efektif. Kemampuan ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran 

lingkungan (konteks) dalam mempengaruhi kandungan (content) dan bentuk pesan 

komunikasi. Misalnya, pengetahuan bahwa suatu topik mungkin layak dikomunikasikan 

kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu tetapi mungkin tidak layak bagi pendengar 

dan lingkungan yang lain.  

Selanjutnya (Rowley, 2002) berpendapat kemampuan komunikasi adalah kemampuan 

untuk mengirim pesan-pesan yang mendukung pencapaian tujuan dimana tetap menjaga 

penerimaan sosial. Kemampuan komunikasi merupakan peran penting yang harus dimiliki 

seorang karyawan dalam proses komunikasi, baik dalam penyampaian informasi, 

memecahkan permasalahan, maupun dalam pemberian umpan balik. Kemampuan 

komunikasi sebagai seperangkat kemampuan seorang komunikator untuk menggunakan 

berbagai sumber daya yang ada di dalam proses komunikasi.Dengan kata lain, kemampuan 

komunikasi merupakan pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk berkomunikasi dengan 

baik dimana menggunakan pesanpesan yang dianggap tepat dan efektif. (Yakub, 1978) 

Kemudian (Payne, 2005) mengemukakan dimensi pengukur kemampuan komunikasi adalah 

motivasi komunikasi, pengetahuan komunikasi, dan keterampilan komunikasi. 

Menurut Hutapea dan Nurianna (2008:28) indikator kemampuan komunikasi meliputi:  

1. Pengetahuan (knowledge) yang meliputi:  
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a) Mengetahui dan memahami pengetahuan di bindangnya masing-masing yang menyangkut 

tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja.  

b) Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru 

dalam perusahaan.  

c) Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan dan taktik yang tepat dan benar.  

2. Keterampilan (skills) yang meliputi:  

a) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.  

b) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan jelas secara lisan.  

3. Sikap (Attitude) yang meliputi:  

a) Memiliki kemampuan dalam bekreativitas dalam bekerja.  

b) Adanya semangat kerja yang tinggi. 

c) Memiliki kemampuan dalam perencanaan/ pengorganisasian  

Jadi, jelas bahwa kemampuan komunikasi memang merupakan suatu hal yang sangat 

fundamental bagi kehidupan manusia. Dengan mampu berkomunikasi yang baik kita bisa 

membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang dan 

mengembangkan karir. Sebaliknya, dengan kemampuankomunikasi yang buruk, kita juga 

dapat memupuk perpecahan, menanamkan kebencian dan menghambat kemajuan. Kegagalan 

dalam menyampaikan informasi akan berakibat fatal dalam pengambilan sebuah keputusan. 

Communication Skill adalah suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam 

kehidupan manusia dan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain 

untuk memberi tahu atau megubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan 

maupun tak langsung melalui media, sehingga akan didapatkan hasil positif. Dimensi 

communication skill  untuk peneltian ini yaitu: Knowledge, Skill, Attitude. 
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C. Model Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Structural 

Equation Modeling (SEM). Metode ini dipilih karena dapat menjelaskan hubungan antar 

variabel teramati (observed variables) dengan variabel-variabel laten melalui indikator-

indikatornya, tidak seperti regresi pada umumnya, hanya bisa menjelaskan hubungan kausal 

antar variabel-variabel teramati saja (Prasetyo, 2008 : 33). 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yakni studi literatur mendalam terkait 

teori dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini. Selanjutnya, dari studi 

literatur dibuat formulasi kerangka teori serta hipotesis. Pada tahap akhir untuk memperoleh 

data dilakukan survey dengan menyebar kuesioner kepada responden. Data hasil kuesioner 

kemudan dianalisis dengan metode PLS-SEM. 

SEM merupakan suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-sectronal, 

linear dan umum. SEM berkembang dan mempunyai fungsi mirip dengan regresi berganda, 

tetapi nampaknya SEM menjadi suatu teknik analisis yang lebih kuat karena 

mempertimbangkan pemodelan interaksi, non linearitas. Variabel-variabel bebas yang 

berkorelasi (correlated error terms), beberapa variabel bebas laten (multiple latent 

independents) dimana masing-masing diukur dengan menggunakan banyak indikator, dan 

satu atau dua variabel tergantung laten yang juga masing-masing diukur dengan beberapa 

indikator (Sarwono, 2008). 

Ghozali (2014) mendeskripsikan tahapan-tahapan metode SEM sebagai berikut : 

1. Konseptualisasi model 

Tahap ini berhubungan dengan pengembangan hipotesis (berdasarkan teori) sebagai 

dasar dalam menghubungkan variabel laten dengan variabel laten lainnya, dan juga dengan 

indikator-indikatornya. Dengan kata lain, model yang dibentuk adalah persepsi mengenai 

bagaimana variabel laten dihubungkan berdasarkan teori dan bukti yang kita peroleh dari 

disiplin ilmu. Konseptualisasi model ini juga harus merefleksikan pengukuran variabel laten 

melalui berbagai indikator yang dapat diukur.  

2. Penyusunan diagram alur (path diagram) 

Penyusunan diagram alur akan memudahkan dalam memvisualisasi hipotesis yang 

telah diajukan dalam konseptualisasi model. Meskipun LISREL dapat dijalankan dengan 

menggunakan persamaan dan tidak menggunakan diagram alur, namun sangat dianjurkan hal 
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ini untuk dilakukan. Visualisasi model akan mengurangi tingkat kesalahan kita dalam 

pembangunan suatu model pada LISREL. 

3. Spesifikasi model 

Spesifikasi model menggambarkan sifat dan jumlah parameter yang diestimasi. 

Analisis data tidak dapat dilakukan sampai tahap ini selesai. Program LISREL memiliki dua 

bahasa yang digunakan, yaitu bahasa pemrograman LISREL dan SIMPLIS. Pada bahasa 

pemrograman LISREL, harus dipastikan bahwa model yang disusun telah dipresentasikan 

dalam model matematis. Sedangkan bahasa printis SIMPLIS (terdapat pada program Lisrel 

versi 8.0 dan lebih), tidak menggunakan model matematis yang kompleks dan 

memungkinkan untuk menulis nama variabel dan menentukan hubungannya dengan 

menggunakan tulisan serta simbol matematika dasar, seperti sama dengan (=) dan tanda 

panah (→). 

4. Identifikasi model 

Informasi yang diperoleh dari data uji untuk menentukan apakah cukup untuk 

mengestimasi parameter dalam model. Pada tahap ini diperoleh nilai untuk seluruh parameter 

dari data yang telah diperoleh. Jika tidak memperoleh nilai, maka modifikasi model mungkin 

harus dilakukan untuk dapat diidentifikasi sebelum melakukan estimasi parameter. 

5. Estimasi parameter 

Pada tahap ini estimasi prameter untuk suatu model diperoleh dari data karena 

program LISREL maupun AMOS berusaha untuk menghasilkan matriks kovarians 

berdasarkan model yang sesuai dengan kovarians matriks sesungguhnya. Uji signifikansi 

dilakukan dengan menentukan apakah parameter yang dihasilkan secara signifikan berbeda 

dari nol. 

6. Penilaian model fit 

Pada langkah ini kesesuaian model dievaluasi, melalui berbagai kriteria goodness-of-

fit (kelayakan model). Untuk tindakan pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi apakah 

data yang digunakan dapat memenuhi asumsi-asumsi SEM. Apabila asumsi-asumsi ini 

dipenuhi, maka model dapat diuji. Dalam analisis SEM tidak ada alat uji statistik tunggal 

untuk mengukur atau menguji hipotesis mengenai model. Umumnya terhadap berbagai jenis 

fit index yang digunakan untuk mengukur derajat kesesuaian antara model yang 

dihopetesiskan dengan data yang disajikan. Kriteria untuk menerima suatu model 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. berikut: 
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Tabel 3.1. Goodness of fit indexs 

No Goodness of fit indexs Cut of value 

1 – Chi Square Diharapkan kecil 

2 X
2 

 Significance Probability ≥ 0,05 

3 GFI (Good of fit Indexs) ≥ 0,90 

4 RMSEA (The Root Mean 

Square Error of Approximation)  
≤ 0,08 

5 AGFI (Adjusted Goodness of Fit 

Indexs) 
≥ 0,90 

6 TLI (Truckler Lewis Indexs) ≥ 0,90 

7 CFI (Comparation fit Indexs)  ≥ 0,90 

8  Normed Fit Index (NFI) ≥ 0,90 

9 CMIN/DF (The Minimum Dis 

crepansi Function) 
≤ 2,00 

  Sumber: Ghozali (2008) 

7. Modifikasi model 

Pengujian model penelitian bermaksud untuk menentukan apakah modifikasi model 

diperlukan karena tidak fitnya hasil yang diperoleh pada tahap keenam. Namun segala 

modifikasi harus berdasarkan pada teori yang mendukung. 

8.  Validasi silang model 

Validasi silang ini penting apabila terdapat modifikasi subtansial yang dilakukan 

terhadap model asli yang dilakukan pada langkah sebelumnya. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1) Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan di laksanakan di masing-masing kantor Pusat Transportasi Online 

(Grab dan Gojek) yaitu: 

 Kantor Pusat Grab : Jl. Bendungan Hilir No.114 A, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 

DKI Jakarta. 

 Kantor Pusat Gojek : Pasaraya Blok M Gedung B lt.6, Jl. Iskandarsyah II No.7, 

RT.003/RW 001, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160 
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2) Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan (mulai tahap persiapan sampai 

dengan laporan penelitian), yaitu pada bulan Maret sampai Agustus tahun 2019. Jadwal 

kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Tahapan Penelitian 
Bulan 

Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 Persiapan Penelitian             

2 Penyusunan Instrumen             

3 Validasi Instrumen             

4 Pengumpulan Data Lapangan             

5 Pengolahan Data             

6 Analisis Data             

7 Laporan Penelitian             

 

C. Alur Penelitian 

Tahapan alur penelitian ini dapat terlihat pada bagan (flow chart) berikut ini : 

 

Gambar 3.1. Alur Penelitian 

Sumber : Diolah Penulis 
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D. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010 : 115). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai yang ada pada perusahaan transprortasi online yang tergolong 

unicorn, yaitu Grab dan Gojek. 

2) Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2010 : 116). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil 

subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu (Arikunto, 2010 : 183). Adapun menurut Sugiyono (2010 : 85) sampling purposive 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subjek yang 

diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. 

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini terfokus pada pegawai transportasi 

online yang tergolong generasi Millenial, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1981-1997 

atau di tahun 2015 berusia 18 sampai 34 tahun (Fry, 2016). 

Teknik penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. 

Peneliti menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus 

representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak 

memerlukan table jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan 

yang sederhana. Dalam penelitian digunakan rumus Slovin sebagai berikut: (Umar, 2004; 

Nugraheni, 2017) 

 

      
 

Di mana: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi  

e  = error 
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E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh 

melalui Survey menggunakan kuesioner. Tujuan utama dari survey adalah memperoleh 

informasi seperti preferensi, sikap atau pendapat responden yang diungkapkan dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan. Survey melibatkan jumlah sampel tertentu sehingga hasil 

survey dapat dipandang mewakili populasi atau merupakan generalisasi. Banyaknya 

responden survey tergantung pada tujuan dan batasan riset (Sunyoto, 2012). 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Menurut Priyatno (2012) uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat 

suatu item dalam mengukur objeknya. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang 

ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner (dengan tujuan 

mengungkap sesuatu). Uji validitas ini diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor 

indikator dengan total skor indikator variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan 

nilai kritis pada taraf signifikan 0,05 (5%). Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dan tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Priyatno (2012) uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Untuk uji reliabilitas digunakan teknik Alpha 

Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien 

keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. Uji realibilitas dihitung dengan formula Variance 

Extract dan Contruct Reliability dengan rumus sebagai berikut : 

Construct Reliability= 
                         

                                                 
 

Variance Extract = 
                      

                                             
 

Dimana : 

  = Jumlah Keseluruhan  

Standardized loading = diperoleh dari standardized loading factor untuk tiap-tiap 

indikator. 
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Measurement error = pengukuran eror dari tiap-tiap indikator. Batas untuk 

menilai sebuah tingkat raelibilitas yang dapat diterima. 

G. Indikator Penelitian 

Self Efficacy 

(X1) 

Communication Skill 

(X2) 

Employee Performance 

(Y) 

Work Engagement 

(Z) 

X1.1. Kemampuan 

mengelola kesulitan 

dalam pekerjaan 

X.2.1. Knowledge Y.1. Kuantitas Z.1. Vigor 

X.1.2. Kemampuan 

mengelola dan 

membangun sebuah 

keberanian untuk 

berusaha 

X.2.2. Skill Y.2. Kualitas Z.2. Dedication 

X.1.3. Keyakinan 

untuk melaksanakan 

tugas 

X.2.3. Attitude Y.3. Ketepatan Waktu Z.3. Absorption 

  Y.4. Efektivitas  

  Y.5. Kemandirian  

  Y.6. Komitmen  

 

H. Instrumen Penelitian 

No Self Eficacy Pernyataan 

1 Keyakinan untuk melaksanakan 

tugas 

 

(X.1.1) 

Saya memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri 

dalam mengambil tindakan untuk mencapai suatu 

hasil. 

Saya memiliki keyakinan diri yang kuat terhadap 

potensi diri dalam menyelesaikan tugas. 
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Saya memiliki komitmen untuk selalu 

menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. 

Saya menampilkan sikap yang menunjukkan 

keyakinan diri pada seluruh proses pekerjaan 

2 Kemampuan mengelola kesulitan 

dalam pekerjaan 

 

(X.1.2) 

Saya memiliki semangat juang dan tidak mudah 

menyerah ketika mengalami hambatan dalam 

menyelesaikan tugas. 

Saya mampu menyikapi situasi dan kondisi yang 

beragam dengan sikap positif. 

Saya memiliki keyakinan terhadap kemampuan 

yang dimiliki untuk mengatasi hambatan dalam 

tingkat kesulitan tugas yang dihadapi. 

3 Kemampuan mengelola dan 

membangun sebuah keberanian 

untuk berusaha 

 

(X.1.3) 

Saya memiliki pandangan yang positif terhadap 

tugas yang dikerjakan 

Saya menggunakan pengalaman hidup sebagai 

suatu langkah untuk mencapai keberhasilan. 

 

No Communication Skill Pernyataan 

1 Knowledge 

 

(X.2.1.) 

Saya memahami perintah/instruksi yang 

disampaikan oleh atasan secara lisan dan tulisan 

Saya memahami informasi tentang prosedur kerja 

yang disampaikan oleh atasan secara lisan dan 

tulisan 

2 Skill 

 

(X.2.2.) 

Saya mampu berkomunikasi dengan baik dan 

sopan 

Saya senang berdiskusi serta menyampaikan 

pendapat pada rekan-rekan dan atasan saya 

Saya mampu menanggapi setiap 

ide/gagasan/pendapat dari rekan kerja 

Saya mampu menyanggah dengan baik jika ada 

rekan saya yang melakukan kesalahan 

Saya memiliki kemampuan pemilihan kosakata 

dan bahasa yang baik sesuai dengan lawan bicara 

3 Attitude 

 

(X.2.3.) 

Saya selalu mendengarkan dengan baik setiap ide/ 

gagasan/ pendapat dari rekan kerja 

Saya memilih diam dan tidak memberikan 

masukan ketika ada pendapat yang saya rasa salah 
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No Work Engagement Pernyataan 

1 Vigor 

 

(Z.1.) 

Saya bersedia dengan sekuat tenaga mencurahkan 

energi saya untuk pekerjaan saya. 

Saya tidak mudah menyerah meskipun ada 

halangan dan kesulitan ketika saya bekerja. 

Saya merasa senang ketika saya dapat bekerja 

secara intens 

2 Dedication 

 

(Z.2.) 

Saya bekerja dengan tekun dalam menyelesaikan 

pekerjaan saya. 

Saya memiliki rasa antusias terhadap pekerjaan 

saya.  

Saya merasa bangga dengan pekerjaan yang saya 

lakukan. 

Saya merasa bersemangat dan tertantang dengan 

pekerjaan saya. 

3 Absorption 

 

(Z.3.) 

Saya selalu berkonsentrasi penuh agar mampu 

menyelesaikan pekerjaan saya. 

Saya menikmati pekerjaan saya sehingga waktu 

terasa berjalan dengan cepat. 

 

No Employee Performance Pernyataan 

1 

Kualitas 

 

(Y.1.) 

Pekerjaan yang saya kerjakan dapat diselesaikan 

sesuai harapan 

Saya memiliki pengetahuan terkait pekerjaan yang 

diberikan kepada saya 

Pekerjaan yang saya lakukan dapat diterima 

dengan baik 

2 
Kuantitas 

(Y.2.) 

saya bersedia melaksanakan tugas tambahan 

dengan baik 

3 
Ketepatan Waktu 

(Y.3.) 

saya dapat mengerjakan pekerjaan yang diberikan 

dengan tepat waktu 

4 
Efektivitas 

(Y.4.) 

Saya menggunakan fasilitas kantor dengan baik 

sesuai kebutuhan pekerjaan 

Saya melakukan inovasi saat bekerja sehingga 

mampu menyelesaikan pekerjaan secara optimal 

5 
Kemandirian 

(Y.5.) 

Saya melaksanan tugas pekerjaan tanpa perlu 

diingatkan oleh pimpinan  

6 
Komitmen 

(Y.6.) 

Saya mampu bekerja dengan disiplin 
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I. Luaran Penelitian 

Luaran dari penelitian ini terdiri dari luaran wajib dan luaran tambahan, yaitu : 

a. Luaran Wajib : 

1. Publikasi di jurnal Internasional bereputasi terindex Scopus, atau publikasi di 

prosiding internasional bereputasi terindex Scopus 

b. Luaran Tambahan : 

1. Menghasilkan 1 buah HKI atau Buku 

2. Menghasilkan produk/model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskriptif Analisis 

        Dalam sub bab ini, peneliti mendeskripsikan profil responden sebanyak 200 orang. 

Responden tersebut merupakan pekerja ojek online (Grab & Gojek) Karakteristik 

responden yang akan dideskripsikan meliputi: jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, 

lamanya bekerja.  

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

        Berdasarkan hasil kuesioner yang dijawab oleh 200 responden mengenai employee 

performance di moderator work engagement peneliti mengumpulkan karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, dimana terdapat responden laki-laki sebanyak 98 

orang atau dipresentasekan sebanyak 49% dan responden Perempuan sebanyak 102 

orang atau dipersentasekan sebanyak 51 % 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Total 

Laki-Laki 98 49% 

Perempuan 102 51% 

Total 200 100% 
  Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

        Berdasarkan hasil kuesioner yang dijawab oleh 200 responden employee 

performance di moderator work engagement, peneliti mengumpulkan karakteristik 

responden berdasarkan usia, yakni 27 - 31 tahun sebanyak 185 orang atau 

dipersentasekan sebanyak 93% kemudian 27 – 31 tahun sebanyak  11 orang atau 

dipersentasekan sebanyak 6 % dan 32 – 37 tahun sebanyak 4 orang dipresentasekan 

sebanyak 2%. 
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Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Jenis Usia Jumlah Total 

22-27 Usia 185 93% 

27-31 Usia 11 11% 

32-37 Usia 4 4% 

Total 200 100% 
   Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

        Berdasarkan hasil kuesioner yang dijawab oleh 200 responden mengenai employee 

performance di moderator work engagement, peneliti mengumpulkan karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan terakhir. Setelah dilakukan pembagian kuesioner 

pada responden, dimana terdapat pendidikan terakhir mahasiswa lulusan SMP sebanyak 

4 orang atau dipersentasekan sebanyak 2%, pendidikan terakhir mahasiswa lulusan 

SMA  sebanyak 102 orang atau dipersentasekan sebanyak 51%, pendidikan terakhir 

lulusan Diploma III (D-III) lulusan S1 sebanyak 21 orang dengan presentase 11%, 

pendidikan terakhir lulusan Diploma III (D-III) lulusan S1 sebanyak 70 orang dengan 

presentase 35% dan pendidikan terakhir S2 sebanyak 3 orang dengan presentase 2% 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Total 

SMP 4 4% 

SMA / SMK 102 51% 

Diploma III (D-III) 21 11% 

Sarjana 1 70 35% 

Sarjana 2 3 2% 

Total 200 100% 
  Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan lamanya bekerja 

 Berdasarkan hasil kuesioner yang dijawab oleh 200 responden employee performance 

di moderator work engagement, peneliti mengumpulkan karakteristik responden Lamanya 

bekerja, yakni Belum bekerja sebanyak 6 orang atau dipersentasekan sebanyak 3% kemudian 

<1 Tahun sebanyak  10 orang atau dipersentasekan sebanyak 10%, 1-2 Tahun sebanyak 124 
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orang dipresentasekan sebanyak 62%, 3-5 tahun sebanyak 34 orang dengan dipresentasekan 

17%, dan lamanya sebanyak 5 tahun 26 orang dengan dipresentasekan 13%. 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja 

Lamanya Bekerja Jumlah Total 

Belum Bekerja 6 3% 

< 1 Tahun  10 10% 

1-2 Tahun 124 62% 

3-5 tahun 34 17% 

5 Tahun 26 13% 

Total 200 100% 
  Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

4.2 Hasil Pengujian dan Pembahasan 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan 

keadaan data secara umum. Data tersebut jawaban yang diberikan responden yang berasal 

dari kueisioner yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Adapun analisis deskriptif 

memiliki tujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang 

tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagiorang yang membacanya. 

4.2.1.1 Variabel Self Efficacy 

Berikut ini merupakan analisis deskriptif dari jawaban responden untuk pernyataan-

pernyataan tentang  variabel Self Efficacy 

Tabel 4.9 

Analisis Deskriptif Variabel Self Efficacy 

Butir Pernyataan STS TS N S SS 

X1.1 

Saya memiliki keyakinan 

terhadap kemampuan diri 

dalam mengambil tindakan 

untuk mencapai suatu hasil.  

0 0 14 91 95 

0,0% 0,0% 7,0% 45,5% 47,5% 
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X1.2 

Saya memiliki keyakinan diri 

yang kuat terhadap potensi 

diri dalam menyelesaikan 

tugas. 

0 1 28 98 73 

0,0% 0,5% 14,0% 49,0% 36,5% 

X1.3 

Saya memiliki komitmen 

untuk selalu menyelesaikan 

tugas dengan baik dan benar. 

0 2 32 91 75 

0,0% 1,0% 16,0% 45,5% 37,5% 

X1.4 

Saya menampilkan sikap yang 

menunjukkan keyakinan diri 

pada seluruh proses pekerjaan 

1 2 23 97 77 

0,5% 1,0% 11,5% 48,5% 38,5% 

X1.5 

Saya memiliki semangat 

juang dan tidak mudah 

menyerah ketika mengalami 

hambatan dalam 

menyelesaikan tugas. 

1 3 41 81 74 

0,5% 1,5% 20,5% 40,5% 37,0% 

X1.6 

Saya mampu menyikapi 

situasi dan kondisi yang 

beragam dengan sikap positif.  

0 1 33 78 88 

0,0% 0,5% 16,5% 39,0% 44,0% 

X1.7 

Saya memiliki keyakinan 

terhadap kemampuan yang 

dimiliki untuk mengatasi 

hambatan dalam tingkat 

kesulitan tugas yang dihadapi. 

3 3 41 89 64 

1,5% 1,5% 20,5% 44,5% 32,0% 
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X1.8 

Saya memiliki pandangan 

yang positif terhadap tugas 

yang dikerjakan 

0 2 21 79 98 

0,0% 1,0% 10,5% 39,5% 49,0% 

X1.9 

Saya menggunakan 

pengalaman hidup sebagai 

suatu langkah untuk mencapai 

keberhasilan. 

1 3 38 100 58 

0,5% 1,5% 19,0% 50,0% 29,0% 

 

Rata-rata Persentase 0,3% 0,9% 15,1% 44,7% 39,0% 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

Variabel Self Efficacy memiliki 9 item pernyataan yang saling berkaitan. Hasil analisis 

deskriptif dari jawaban responden pada variabel Self Efficacy, persentase yang paling besar 

adalah jawaban “Setuju” sebesar 44,7%  dan persentase paling kecil yaitu jawaban “Sangat 

Tidak Setuju” sebesar 0,3%. 

4.2.1.2 Variabel communication skil 

Berikut ini merupakan analisis deskriptif dari jawaban responden untuk pernyataan-

pernyataan tentang  variabel communication skil 

Tabel 4.10 

Analisis Deskriptif Variabel Communication skill 

Butir Pernyataan STS TS N S SS 

X2.1 

Saya memahami 

perintah/instruksi yang 

disampaikan oleh atasan 

secara lisan dan tulisan 

0 1 19 88 92 

0,0% 0,5% 9,5% 44,0% 46,0% 

X2.2 Saya memahami informasi 1 2 55 82 60 
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tentang prosedur kerja yang 

disampaikan oleh atasan 

secara lisan dan tulisan 

0,5% 1,0% 27,5% 41,0% 30,0% 

X2.3 

Saya mampu berkomunikasi 

dengan baik dan sopan 

2 1 34 102 61 

1,0% 0,5% 17,0% 51,0% 30,5% 

X2.4 

Saya senang berdiskusi serta 

menyampaikan pendapat pada 

rekan-rekan dan atasan saya 

0 1 23 113 63 

0,0% 0,5% 11,5% 56,5% 31,5% 

X2.5 

Saya mampu menanggapi 

setiap ide/gagasan/pendapat 

dari rekan kerja 

0 2 47 94 57 

0,0% 1,0% 23,5% 47,0% 28,5% 

X2.6 

Saya mampu menyanggah 

dengan baik jika ada rekan 

saya yang melakukan 

kesalahan 

2 4 64 86 44 

1,0% 2,0% 32,0% 43,0% 22,0% 

X2.7 

Saya memiliki kemampuan 

pemilihan kosakata dan 

bahasa yang baik sesuai 

dengan lawan bicara 

1 1 33 99 66 

0,5% 0,5% 16,5% 49,5% 33,0% 

X2.8 

Saya selalu mendengarkan 

dengan baik setiap ide/ 

gagasan/ pendapat dari rekan 

5 56 55 54 30 

2,5% 28,0% 27,5% 27,0% 15,0% 
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kerja 

X2.9 

Saya memilih diam dan tidak 

memberikan masukan ketika 

ada pendapat yang saya rasa 

salah 

0 3 49 97 51 

0,0% 1,5% 24,5% 48,5% 25,5% 

 

Rata-rata Persentase 0,6% 3,9% 21,1% 45,3% 29,1% 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

 

Variabel communication skill memiliki 9 item pernyataan yang saling berkaitan. Hasil 

analisis deskriptif dari jawaban responden pada variabel harga, persentase yang paling besar 

adalah jawaban “Setuju” sebesar 45,3% dan persentase paling kecil yaitu jawaban “Sangat 

Tidak Setuju” sebesar 0,6%. 

4.2.1.3 Variabel Work Engagement 

Berikut ini merupakan analisis deskriptif dari jawaban responden untuk pernyataan-

pernyataan tentang  variabel Work Engagement. 

Tabel 4.11 

Analisis Deskriptif Variabel Work Engagement 

Butir Pernyataan STS TS N S SS 

Z.1 

Saya bersedia dengan sekuat 

tenaga mencurahkan energi 

saya untuk pekerjaan saya. 

0 2 41 111 46 

0,0% 1,0% 20,5% 55,5% 23,0% 

Z.2 
Saya tidak mudah menyerah 

meskipun ada halangan dan 

0 3 53 97 47 

0,0% 1,5% 26,5% 48,5% 23,5% 
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kesulitan ketika saya bekerja. 

Z.3 

Saya merasa senang ketika 

saya dapat bekerja secara 

intens 

0 2 41 111 46 

0,0% 1,0% 20,5% 55,5% 23,0% 

Z.4 

Saya bekerja dengan tekun 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan saya. 

0 1 31 116 52 

0,0% 0,5% 15,5% 58,0% 26,0% 

Z.5 

Saya memiliki rasa antusias 

terhadap pekerjaan saya.  

0 8 46 99 47 

0,0% 4,0% 23,0% 49,5% 23,5% 

Z.6 

Saya merasa bangga dengan 

pekerjaan yang saya lakukan. 

1 3 35 101 60 

0,5% 1,5% 17,5% 50,5% 30,0% 

Z.7 

Saya merasa bersemangat dan 

tertantang dengan pekerjaan 

saya. 

0 1 27 113 59 

0,0% 0,5% 13,5% 56,5% 29,5% 

Z.8 

Saya selalu berkonsentrasi 

penuh agar mampu 

menyelesaikan pekerjaan 

saya. 

2 3 32 120 43 

1,0% 1,5% 16,0% 60,0% 21,5% 

Z.9 

Saya menikmati pekerjaan 

saya sehingga waktu terasa 

berjalan dengan cepat. 

3 5 51 103 38 

1,5% 2,5% 25,5% 51,5% 19,0% 
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Rata-rata Persentase 0,3% 1,6% 19,8% 53,9% 24,3% 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019  

Variabel Work Engagement  memiliki 9 item pernyataan yang saling berkaitan. Hasil 

analisis deskriptif dari jawaban responden pada variabel work engagement, persentase yang 

paling besar adalah jawaban “Setuju” sebesar 53,9% dan persentase paling kecil yaitu 

jawaban “Sangat Tidak Setuju” sebesar 0,3%. 

4.2.1.4 Variabel Employee Performan 

Berikut ini merupakan analisis deskriptif dari jawaban responden untuk pernyataan-

pernyataan tentang  variabel employee performance. 

Tabel 4.12 

Analisis Deskriptif Variabel Employee Performance 

Butir Pernyataan STS TS N S SS 

Y.1 

Pekerjaan yang saya kerjakan 

dapat diselesaikan sesuai 

harapan 

0 2 49 102 47 

0,0% 1,0% 24,5% 51,0% 23,5% 

Y.2 

Saya memiliki pengetahuan 

terkait pekerjaan yang 

diberikan kepada saya 

0 3 27 116 54 

0,0% 1,5% 13,5% 58,0% 27,0% 

Y.3 

Pekerjaan yang saya lakukan 

dapat diterima dengan baik 

0 1 32 116 51 

0,0% 0,5% 16,0% 58,0% 25,5% 

Y.4 

saya bersedia melaksanakan 

tugas tambahan dengan baik 

1 4 38 107 50 

0,5% 2,0% 19,0% 53,5% 25,0% 

Y.5 saya dapat mengerjakan 1 2 24 105 68 
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pekerjaan yang diberikan 

dengan tepat waktu 

0,5% 1,0% 12,0% 52,5% 34,0% 

Y.6 

Saya menggunakan fasilitas 

kantor dengan baik sesuai 

kebutuhan pekerjaan 

3 3 40 93 61 

1,5% 1,5% 20,0% 46,5% 30,5% 

Y.7 

Saya melakukan inovasi saat 

bekerja sehingga mampu 

menyelesaikan pekerjaan 

secara optimal 

2 2 34 100 62 

1,0% 1,0% 17,0% 50,0% 31,0% 

Y.8 

Saya melaksanan tugas 

pekerjaan tanpa perlu 

diingatkan oleh pimpinan  

1 3 43 83 70 

0,5% 1,5% 21,5% 41,5% 35,0% 

Y.9 

Saya mampu bekerja dengan 

disiplin 

0 1 46 97 56 

0,0% 0,5% 23,0% 48,5% 28,0% 

 

Rata-rata Persentase 0,4% 1,2% 18,5% 51,1% 28,8% 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

        Variabel employee performance  memiliki 9 item pernyataan yang saling 

berkaitan. Hasil analisis deskriptif dari jawaban responden pada variabel employee 

engagement, persentase yang paling besar adalah jawaban “Setuju” sebesar 51,1% dan 

persentase paling kecil yaitu jawaban “Sangat Tidak Setuju” sebesar 0,4%. 

4.2.2 Exploratory Factor Analysis 

Analisis faktor adalah prosedur untuk mengidentifikasi item atau variabel berdasarkan 

kemiripannya. Kemiripan tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tinggi. Item-
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item yang memiliki korelasi yang tinggi akan membentuk satu kerumunan faktor. 

Dalam analisis faktor dikenal istilah konstrak empirik dan konstrak laten. Item adalah 

konstrak empirik karena didapatkan langsung dari skor empirik. Faktor merupakan 

konstrak yang bersifat laten karena tidak ada data empirik yang menunjukkan besarnya 

faktor tersebut. Faktor adalah konstrak buatan peneliti berdasarkan item-item dalam 

faktor tersebut. Karena faktor didapatkan dari seperangkat item yang memiliki 

interkorelasi yang tinggi, peneliti kemudian harus merasionalisasi seperangkat item 

kemudian memberi label untuk menggambarkan seperangkat item item tersebut. 

a. Variabel Self Efficacy 

Hasil KMO variabel Self Efficacy sebesar 0.942, hasil dari KMO telah mencapai > 

0,5. Barlett’s Test of Sphericity mempunyai signifikansi 0,00 yaitu telah 

memenuhi kriteria <0,05. Hal ini menyatakan bahwa data yang telah diambil 

dapat di faktorkan. 

Tabel 4.14 

Analisis Faktor Self Efficacy 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,942 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1595,157 

Df 36 

Sig. ,000 

 

 

b. Variabel Communication Skill 

Hasil KMO variabel communication skill sebesar 0,945, hasil dari KMO telah 

mencapai >0,5. Barlett’s Test of Sphericity mempunyai signifikansi 0,00 yaitu 

telah memenuhi kriteria <0,05. Hal ini menyatakan bahwa data yang telah diambil 

dapat di faktorkan. 
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Tabel 4.15 

Analisis Faktor communication skill 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,945 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1609,448 

Df 36 

Sig. ,000 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

c. Variabel Work Engagement 

Hasil KMO variabel work engagement sebesar 0,893, hasil dari KMO telah 

mencapai >0,5. Barlett’s Test of Sphericity mempunyai signifikansi 0,00 yaitu 

telah memenuhi kriteria <0,05. Hal ini menyatakan bahwa data yang telah diambil 

dapat di faktorkan. 

Tabel 4.16 

Analisis Faktor Work Engagement 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,938 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2157,778 

Df 36 

Sig. ,000 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

 

d. Variabel Employee Performance 

Hasil KMO variabel employee performance sebesar 0,878, hasil dari KMO telah 

mencapai >0,5. Barlett’s Test of Sphericity mempunyai signifikansi 0,00 yaitu 
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telah memenuhi kriteria <0,05. Hal ini menyatakan bahwa data yang telah 

diambil dapat di faktorkan. 

Tabel 4.17 

Analisis Faktor Employee Performance 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,943 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2097,860 

Df 36 

Sig. ,000 

 
 Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan hasil analisis faktor dari variabel bebas (eksogen) self-efficacy, 

communication skill, work engagement serta variabel terikat (endogen) yakni employee 

performance terbentuk full model yang kemudian dapat diolah sesuai keinginan peneliti untuk 

dilakukan proses uji model  first order construct, second order construct, dan fit model. 

 

4.2 Hasil Pengujian dan Pembahasan 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan 

keadaan data secara umum. Data tersebut jawaban yang diberikan responden yang berasal 

dari kueisioner yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Adapun analisis deskriptif 

memiliki tujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang 

tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagiorang yang membacanya. 
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4.2.1.1 Variabel Self Efficacy 

        Berikut ini merupakan analisis deskriptif dari jawaban responden untuk 

pernyataan-pernyataan tentang  variabel Self Efficacy 

Tabel 4.9 

Analisis Deskriptif Variabel Self Efficacy 

Butir Pernyataan STS TS N S SS 

X1.1 

Saya memiliki keyakinan 

terhadap kemampuan diri 

dalam mengambil tindakan 

untuk mencapai suatu hasil.  

0 0 14 91 95 

0,0% 0,0% 7,0% 45,5% 47,5% 

X1.2 

Saya memiliki keyakinan diri 

yang kuat terhadap potensi 

diri dalam menyelesaikan 

tugas. 

0 1 28 98 73 

0,0% 0,5% 14,0% 49,0% 36,5% 

X1.3 

Saya memiliki komitmen 

untuk selalu menyelesaikan 

tugas dengan baik dan benar. 

0 2 32 91 75 

0,0% 1,0% 16,0% 45,5% 37,5% 

X1.4 

Saya menampilkan sikap yang 

menunjukkan keyakinan diri 

pada seluruh proses pekerjaan 

1 2 23 97 77 

0,5% 1,0% 11,5% 48,5% 38,5% 

X1.5 

Saya memiliki semangat 

juang dan tidak mudah 

menyerah ketika mengalami 

hambatan dalam 

1 3 41 81 74 

0,5% 1,5% 20,5% 40,5% 37,0% 
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menyelesaikan tugas. 

X1.6 

Saya mampu menyikapi 

situasi dan kondisi yang 

beragam dengan sikap positif.  

0 1 33 78 88 

0,0% 0,5% 16,5% 39,0% 44,0% 

X1.7 

Saya memiliki keyakinan 

terhadap kemampuan yang 

dimiliki untuk mengatasi 

hambatan dalam tingkat 

kesulitan tugas yang dihadapi. 

3 3 41 89 64 

1,5% 1,5% 20,5% 44,5% 32,0% 

X1.8 

Saya memiliki pandangan 

yang positif terhadap tugas 

yang dikerjakan 

0 2 21 79 98 

0,0% 1,0% 10,5% 39,5% 49,0% 

X1.9 

Saya menggunakan 

pengalaman hidup sebagai 

suatu langkah untuk mencapai 

keberhasilan. 

1 3 38 100 58 

0,5% 1,5% 19,0% 50,0% 29,0% 

 

Rata-rata Persentase 0,3% 0,9% 15,1% 44,7% 39,0% 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

        Variabel Self Efficacy memiliki 9 item pernyataan yang saling berkaitan. Hasil 

analisis deskriptif dari jawaban responden pada variabel Self Efficacy, persentase yang 

paling besar adalah jawaban “Setuju” sebesar 44,7%  dan persentase paling kecil yaitu 

jawaban “Sangat Tidak Setuju” sebesar 0,3%. 

4.2.1.2 Variabel communication skill 
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        Berikut ini merupakan analisis deskriptif dari jawaban responden untuk 

pernyataan-pernyataan tentang  variabel communication skil 

 

Tabel 4.10 

Analisis Deskriptif Variabel Communication skill 

Butir Pernyataan STS TS N S SS 

X2.1 

Saya memahami 

perintah/instruksi yang 

disampaikan oleh atasan 

secara lisan dan tulisan 

0 1 19 88 92 

0,0% 0,5% 9,5% 44,0% 46,0% 

X2.2 

Saya memahami informasi 

tentang prosedur kerja yang 

disampaikan oleh atasan 

secara lisan dan tulisan 

1 2 55 82 60 

0,5% 1,0% 27,5% 41,0% 30,0% 

X2.3 

Saya mampu berkomunikasi 

dengan baik dan sopan 

2 1 34 102 61 

1,0% 0,5% 17,0% 51,0% 30,5% 

X2.4 

Saya senang berdiskusi serta 

menyampaikan pendapat pada 

rekan-rekan dan atasan saya 

0 1 23 113 63 

0,0% 0,5% 11,5% 56,5% 31,5% 

X2.5 

Saya mampu menanggapi 

setiap ide/gagasan/pendapat 

dari rekan kerja 

0 2 47 94 57 

0,0% 1,0% 23,5% 47,0% 28,5% 

X2.6 Saya mampu menyanggah 2 4 64 86 44 
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dengan baik jika ada rekan 

saya yang melakukan 

kesalahan 

1,0% 2,0% 32,0% 43,0% 22,0% 

X2.7 

Saya memiliki kemampuan 

pemilihan kosakata dan 

bahasa yang baik sesuai 

dengan lawan bicara 

1 1 33 99 66 

0,5% 0,5% 16,5% 49,5% 33,0% 

X2.8 

Saya selalu mendengarkan 

dengan baik setiap ide/ 

gagasan/ pendapat dari rekan 

kerja 

5 56 55 54 30 

2,5% 28,0% 27,5% 27,0% 15,0% 

X2.9 

Saya memilih diam dan tidak 

memberikan masukan ketika 

ada pendapat yang saya rasa 

salah 

0 3 49 97 51 

0,0% 1,5% 24,5% 48,5% 25,5% 

 

Rata-rata Persentase 0,6% 3,9% 21,1% 45,3% 29,1% 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

 

        Variabel communication skill memiliki 9 item pernyataan yang saling berkaitan. 

Hasil analisis deskriptif dari jawaban responden pada variabel harga, persentase yang 

paling besar adalah jawaban “Setuju” sebesar 45,3% dan persentase paling kecil yaitu 

jawaban “Sangat Tidak Setuju” sebesar 0,6%. 

4.2.1.3 Variabel Work Engagement 
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        Berikut ini merupakan analisis deskriptif dari jawaban responden untuk 

pernyataan-pernyataan tentang  variabel Work Engagement. 

. 

Tabel 4.11 

Analisis Deskriptif Variabel Work Engagement 

Butir Pernyataan STS TS N S SS 

Z.1 

Saya bersedia dengan sekuat 

tenaga mencurahkan energi 

saya untuk pekerjaan saya. 

0 2 41 111 46 

0,0% 1,0% 20,5% 55,5% 23,0% 

Z.2 

Saya tidak mudah menyerah 

meskipun ada halangan dan 

kesulitan ketika saya bekerja. 

0 3 53 97 47 

0,0% 1,5% 26,5% 48,5% 23,5% 

Z.3 

Saya merasa senang ketika 

saya dapat bekerja secara 

intens 

0 2 41 111 46 

0,0% 1,0% 20,5% 55,5% 23,0% 

Z.4 

Saya bekerja dengan tekun 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan saya. 

0 1 31 116 52 

0,0% 0,5% 15,5% 58,0% 26,0% 

Z.5 

Saya memiliki rasa antusias 

terhadap pekerjaan saya.  

0 8 46 99 47 

0,0% 4,0% 23,0% 49,5% 23,5% 

Z.6 

Saya merasa bangga dengan 

pekerjaan yang saya lakukan. 

1 3 35 101 60 

0,5% 1,5% 17,5% 50,5% 30,0% 
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Z.7 

Saya merasa bersemangat dan 

tertantang dengan pekerjaan 

saya. 

0 1 27 113 59 

0,0% 0,5% 13,5% 56,5% 29,5% 

Z.8 

Saya selalu berkonsentrasi 

penuh agar mampu 

menyelesaikan pekerjaan 

saya. 

2 3 32 120 43 

1,0% 1,5% 16,0% 60,0% 21,5% 

Z.9 

Saya menikmati pekerjaan 

saya sehingga waktu terasa 

berjalan dengan cepat. 

3 5 51 103 38 

1,5% 2,5% 25,5% 51,5% 19,0% 

 

Rata-rata Persentase 0,3% 1,6% 19,8% 53,9% 24,3% 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

        Variabel Work Engagement  memiliki 9 item pernyataan yang saling berkaitan. 

Hasil analisis deskriptif dari jawaban responden pada variabel work engagement, 

persentase yang paling besar adalah jawaban “Setuju” sebesar 53,9% dan persentase 

paling kecil yaitu jawaban “Sangat Tidak Setuju” sebesar 0,3%. 

4.2.1.4 Variabel Employee Performance 

        Berikut ini merupakan analisis deskriptif dari jawaban responden untuk 

pernyataan-pernyataan tentang  variabel employee performance. 

Tabel 4.12 

Analisis Deskriptif Variabel Employee Performance 

Butir Pernyataan STS TS N S SS 

Y.1 Pekerjaan yang saya kerjakan 0 2 49 102 47 
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dapat diselesaikan sesuai 

harapan 

0,0% 1,0% 24,5% 51,0% 23,5% 

Y.2 

Saya memiliki pengetahuan 

terkait pekerjaan yang 

diberikan kepada saya 

0 3 27 116 54 

0,0% 1,5% 13,5% 58,0% 27,0% 

Y.3 

Pekerjaan yang saya lakukan 

dapat diterima dengan baik 

0 1 32 116 51 

0,0% 0,5% 16,0% 58,0% 25,5% 

Y.4 

saya bersedia melaksanakan 

tugas tambahan dengan baik 

1 4 38 107 50 

0,5% 2,0% 19,0% 53,5% 25,0% 

Y.5 

saya dapat mengerjakan 

pekerjaan yang diberikan 

dengan tepat waktu 

1 2 24 105 68 

0,5% 1,0% 12,0% 52,5% 34,0% 

Y.6 

Saya menggunakan fasilitas 

kantor dengan baik sesuai 

kebutuhan pekerjaan 

3 3 40 93 61 

1,5% 1,5% 20,0% 46,5% 30,5% 

Y.7 

Saya melakukan inovasi saat 

bekerja sehingga mampu 

menyelesaikan pekerjaan 

secara optimal 

2 2 34 100 62 

1,0% 1,0% 17,0% 50,0% 31,0% 

Y.8 

Saya melaksanan tugas 

pekerjaan tanpa perlu 

diingatkan oleh pimpinan  

1 3 43 83 70 

0,5% 1,5% 21,5% 41,5% 35,0% 



49 

 

Y.9 

Saya mampu bekerja dengan 

disiplin 

0 1 46 97 56 

0,0% 0,5% 23,0% 48,5% 28,0% 

 

Rata-rata Persentase 0,4% 1,2% 18,5% 51,1% 28,8% 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

        Variabel employee performance  memiliki 9 item pernyataan yang saling 

berkaitan. Hasil analisis deskriptif dari jawaban responden pada variabel employee 

engagement, persentase yang paling besar adalah jawaban “Setuju” sebesar 51,1% dan 

persentase paling kecil yaitu jawaban “Sangat Tidak Setuju” sebesar 0,4%. 

4.2.2 Exploratory Factor Analysis 

Analisis faktor adalah prosedur untuk mengidentifikasi item atau variabel berdasarkan 

kemiripannya. Kemiripan tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tinggi. Item-

item yang memiliki korelasi yang tinggi akan membentuk satu kerumunan faktor. 

Dalam analisis faktor dikenal istilah konstrak empirik dan konstrak laten. Item adalah 

konstrak empirik karena didapatkan langsung dari skor empirik. Faktor merupakan 

konstrak yang bersifat laten karena tidak ada data empirik yang menunjukkan besarnya 

faktor tersebut. Faktor adalah konstrak buatan peneliti berdasarkan item-item dalam 

faktor tersebut. Karena faktor didapatkan dari seperangkat item yang memiliki 

interkorelasi yang tinggi, peneliti kemudian harus merasionalisasi seperangkat item 

kemudian memberi label untuk menggambarkan seperangkat item item tersebut. 

e. Variabel Self Efficacy 

Hasil KMO variabel Self Efficacy sebesar 0.942, hasil dari KMO telah mencapai > 

0,5. Barlett’s Test of Sphericity mempunyai signifikansi 0,00 yaitu telah 

memenuhi kriteria <0,05. Hal ini menyatakan bahwa data yang telah diambil 

dapat di faktorkan. 
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Tabel 4.14 

Analisis Faktor Self Efficacy 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,942 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1595,157 

Df 36 

Sig. ,000 

 

 

f. Variabel Communication Skill 

Hasil KMO variabel communication skill sebesar 0,945, hasil dari KMO telah 

mencapai >0,5. Barlett’s Test of Sphericity mempunyai signifikansi 0,00 yaitu 

telah memenuhi kriteria <0,05. Hal ini menyatakan bahwa data yang telah diambil 

dapat di faktorkan. 

 

 

Tabel 4.15 

Analisis Faktor communication skill 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,945 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1609,448 

Df 36 

Sig. ,000 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

g. Variabel Work Engagement 

Hasil KMO variabel work engagement sebesar 0,893, hasil dari KMO telah 

mencapai >0,5. Barlett’s Test of Sphericity mempunyai signifikansi 0,00 yaitu 
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telah memenuhi kriteria <0,05. Hal ini menyatakan bahwa data yang telah diambil 

dapat di faktorkan. 

Tabel 4.16 

Analisis Faktor Work Engagement 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,938 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2157,778 

Df 36 

Sig. ,000 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

 

h. Variabel Employee Performance 

Hasil KMO variabel employee performance sebesar 0,878, hasil dari KMO telah 

mencapai >0,5. Barlett’s Test of Sphericity mempunyai signifikansi 0,00 yaitu 

telah memenuhi kriteria <0,05. Hal ini menyatakan bahwa data yang telah 

diambil dapat di faktorkan. 

Tabel 4.17 

Analisis Faktor Employee Performance 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,943 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2097,860 

Df 36 

Sig. ,000 

 
  Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 
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        Berdasarkan hasil analisis faktor dari variabel bebas (eksogen) self-efficacy, 

communication skill, work engagement serta variabel terikat (endogen) yakni 

employee performance terbentuk full model yang kemudian dapat diolah sesuai 

keinginan peneliti untuk dilakukan proses uji model  first order construct, second 

order construct, dan fit model. 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2015 

 

Gambar 4.1 

Full Model 
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Dengan memperhatikan contoh full model diatas, berikut dijelaskan simbol-

simbol yang ada pada sebuah model SEM.  

a. Konstuk laten, yang dibagi menjadi: 

1. Konstruk eksogen, dengan simbol ξ (dibaca „ksi‟). 

2. Konstruk endogen, dengan simbol η (dibaca „eta‟). 

b. Model struktural, yang dibagi menjadi: 

1. Parameter yang menggambarkan hubungan konstruk eksogen, dengan 

simbol Υ (dibaca „gama‟). 

2. Kovarians antar dua konstruk endogen, dengan simbol (dibaca „teta‟). 

c. Kesalahan struktural (structural error) yang terdapat pada sebuah konstruk 

endogen, yang diberi simbol  ᶊ(dibaca „zeta‟). 

d. Kesalahan pengukuran (measurement error), yang dibagi menjadi: 

1. Measurement error yang berhubungan dengan konstruk eksogen, yang 

diberi simbol б( dibaca „delta‟). 

2. Measurement error yang berhubungan dengan konstruk endogen, yang 

diberi simbol Ɛ (dibaca „epsilon). 

e. Parameter yang menggambarkan hubungan konstruk eksogen dengan 

variabel manifesnya, disebut dengan loading, yang diberi simbol λ(dibaca 

„alfa‟). 

f. Variabel manifes, yang dibagi menjadi: 

Variabel manifes yang berhubungan dengan konstruk eksogen, yang diberi 

simbol X. dan variabel manifes yang berhubungan dengan konstruk endogen, 

yang diberi simbol Y. 

        Berbagai simbol tersebut akan sering digunakan dalam pembahasan 

pengujian model, baik itu measurement model ataupun structural model.  Namun 

pembahasan akan langsung menyebut angka dari simbol-simbol tersebut serta 

penafsirannya, dan tidak menyebutkan nama simbol. 
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4.2.3 Comfirmatory Factor Analysis 

4.2.3.1 First Order Construct 

First order construct dibuat untuk menguji model per dimensi dari setiap variabel 

agar didapatkan model yang fit sesuai dengan kriteria indeks. 

a. Self Efficacy 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Variabel Persepsi Nilai diperoleh goodness of fit sebagai berikut : 

 

Indeks Cut Off Nilai Hasil Evaluasi Model 

P ≥ 0.05 0.288 Fitted 

CMIN/DF ≤ 2.00 1.131 Fitted 

CFI ≥ 0.95 1,000 Fitted 

RMSEA ≤ 0.08 0.026 Fitted 

 

 

Setelah dilakukan pengujian model, indikator pada model ini masih utuh bertahan 

dengan tiga indikator. Hasil dari pengujian Variabel Sikap ini P sebesar 0.288, 

CMIN/DF sebesar 1.131, CFI sebesar 1,000 dan RMSEA sebesar 0,026. 
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b. Communication skill 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Variabel  Communication Skill diperoleh goodness of fit sebagai berikut: 

Indeks Cut Off Nilai Hasil Evaluasi Model 

P ≥ 0.05 0,282 Fitted 

CMIN/DF ≤ 2.00 1,157 Fitted 

CFI ≥ 0.95 1,000 Fitted 

RMSEA ≤ 0.08 0,028 Fitted 

 

Setelah dilakukan pengujian model, indikator pada model ini masih utuh bertahan 

dengan sepuluh indikator. Hasil dari pengujian Variabel Sikap ini P sebesar 0.282, CMIN/DF 

sebesar 1,157 CFI sebesar 1,000 dan RMSEA sebesar 0,028. 
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c. Work Engagement 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Variabel Work Engagement diperoleh goodness of fit sebagai berikut: 

Indeks Cut Off Nilai Hasil Evaluasi Model 

P ≥ 0.05 0,288 Fitted 

CMIN/DF ≤ 2.00 1,131 Fitted 

CFI ≥ 0.95 1,000 Fitted 

RMSEA ≤ 0.08 0,026 Fitted 

 

Setelah dilakukan pengujian model, indikator pada model ini masih utuh bertahan dengan 

tiga indikator. Hasil dari pengujian Variabel Sikap ini P sebesar 0,288, CMIN/DF sebesar 

1.131, CFI sebesar 1,000 dan RMSEA sebesar 0,026. 
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d. Employee Engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Variabel Employee Engagement 

Indeks Cut Off Nilai Hasil Evaluasi Model 

P ≥ 0.05 0,251 Fitted 

CMIN/DF ≤ 2.00 1,304 Fitted 

CFI ≥ 0.95 0,999 Fitted 

RMSEA ≤ 0.08 0,039 Fitted 

 

Setelah dilakukan pengujian model, indikator pada model ini masih utuh bertahan 

dengan sebelas indikator. Hasil dari pengujian Variabel Niat Beli ini P sebesar 0.251, 

CMIN/DF sebesar 1.304, CFI sebesar 0.999, dan RMSEA sebesar 0.039. 
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Fit Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks Cut Off Nilai Hasil Evaluasi Model 

P ≥ 0.05 0,074 Fitted 

CMIN/DF ≤ 2.00 1,236 Fitted 

CFI ≥ 0.95 0,095 Fitted 

RMSEA ≤ 0.08 0,034 Fitted 
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Hasil dari pengujian fit model ini P sebesar 0.074, CMIN/DF sebesar 1.236, CFI 

sebesar 0.095, dan RMSEA sebesar 0.034. Berdasarkan hasil tersebut, model lima alat ukur 

(P, CMIN/DF,CFI, dan RMSEA) semua menunjukkan angka yang baik sesuai kriteria indeks, 

yang mengindikasikan bahwa model sudah fit dengan data yang ada. Pada tabel dibawah ini, 

merupakan pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam fit model yang terdiri dari 

indikator-indikator sebagai berikut: 

Indikator Pada Fit Model 

No Self Eficacy Pernyataan 

1 Keyakinan untuk melaksanakan 

tugas 

 

(X.1.1) 

Saya memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri 

dalam mengambil tindakan untuk mencapai suatu 

hasil.  

Saya memiliki keyakinan diri yang kuat terhadap 

potensi diri dalam menyelesaikan tugas. 

Saya memiliki komitmen untuk selalu 

menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. 

Saya menampilkan sikap yang menunjukkan 

keyakinan diri pada seluruh proses pekerjaan 

2 Kemampuan mengelola kesulitan 

dalam pekerjaan 

 

(X.1.2) 

Saya memiliki semangat juang dan tidak mudah 

menyerah ketika mengalami hambatan dalam 

menyelesaikan tugas. 

Saya mampu menyikapi situasi dan kondisi yang 

beragam dengan sikap positif.  

Saya memiliki keyakinan terhadap kemampuan 

yang dimiliki untuk mengatasi hambatan dalam 

tingkat kesulitan tugas yang dihadapi. 

3 Kemampuan mengelola dan 

membangun sebuah keberanian 

untuk berusaha 

 

(X.1.3) 

Saya memiliki pandangan yang positif terhadap 

tugas yang dikerjakan 

Saya menggunakan pengalaman hidup sebagai 

suatu langkah untuk mencapai keberhasilan. 

 

No Communication Skill Pernyataan 

1 Knowledge 

 

Saya memahami perintah/instruksi yang 

disampaikan oleh atasan secara lisan dan tulisan 
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(X.2.1.) Saya memahami informasi tentang prosedur kerja 

yang disampaikan oleh atasan secara lisan dan 

tulisan 

2 Skill 

 

(X.2.2.) 

Saya mampu berkomunikasi dengan baik dan 

sopan 

Saya senang berdiskusi serta menyampaikan 

pendapat pada rekan-rekan dan atasan saya 

Saya mampu menanggapi setiap 

ide/gagasan/pendapat dari rekan kerja 

Saya mampu menyanggah dengan baik jika ada 

rekan saya yang melakukan kesalahan 

Saya memiliki kemampuan pemilihan kosakata 

dan bahasa yang baik sesuai dengan lawan bicara 

3 Attitude 

 

(X.2.3.) 

Saya selalu mendengarkan dengan baik setiap ide/ 

gagasan/ pendapat dari rekan kerja 

Saya memilih diam dan tidak memberikan 

masukan ketika ada pendapat yang saya rasa salah 

 

No Work Engagement Pernyataan 

1 Vigor 

 

(Z.1.) 

Saya bersedia dengan sekuat tenaga mencurahkan 

energi saya untuk pekerjaan saya. 

Saya tidak mudah menyerah meskipun ada 

halangan dan kesulitan ketika saya bekerja. 

Saya merasa senang ketika saya dapat bekerja 

secara intens 

2 Dedication 

 

(Z.2.) 

Saya bekerja dengan tekun dalam menyelesaikan 

pekerjaan saya. 

Saya memiliki rasa antusias terhadap pekerjaan 

saya.  

Saya merasa bangga dengan pekerjaan yang saya 

lakukan. 

Saya merasa bersemangat dan tertantang dengan 

pekerjaan saya. 

3 Absorption 

 

(Z.3.) 

Saya selalu berkonsentrasi penuh agar mampu 

menyelesaikan pekerjaan saya. 

Saya menikmati pekerjaan saya sehingga waktu 

terasa berjalan dengan cepat. 
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No Employee Performance Pernyataan 

1 

Kualitas 

 

(Y.1.) 

Pekerjaan yang saya kerjakan dapat diselesaikan 

sesuai harapan 

Saya memiliki pengetahuan terkait pekerjaan yang 

diberikan kepada saya 

Pekerjaan yang saya lakukan dapat diterima 

dengan baik 

2 
Kuantitas 

(Y.2.) 

saya bersedia melaksanakan tugas tambahan 

dengan baik 

3 
Ketepatan Waktu 

(Y.3.) 

saya dapat mengerjakan pekerjaan yang diberikan 

dengan tepat waktu 

4 
Efektivitas 

(Y.4.) 

Saya menggunakan fasilitas kantor dengan baik 

sesuai kebutuhan pekerjaan 

Saya melakukan inovasi saat bekerja sehingga 

mampu menyelesaikan pekerjaan secara optimal 

5 
Kemandirian 

(Y.5.) 

Saya melaksanan tugas pekerjaan tanpa perlu 

diingatkan oleh pimpinan  

6 
Komitmen 

(Y.6.) 

Saya mampu bekerja dengan disiplin 

 

4.2.6 Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Berdasarkan Fit Model 

Estimasi Parameter Regression Weights Model  

H
ip

o
te

si
s 

Variabel 

Terikat 
 Variabel Bebas 

Regression Weights Model 

Estimate C.R  P 

H1 

Work 

Engagement 

<--- Self Efficacy ,407 6,983 
0.000 

H2 

Work 

Engagement 

<--- 

Communication 

Skill 

,351 6,582 
0.000 

H3 

Employee 

Performance 

<--- Work Engagement 1,158 11,312 
0.000 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 
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Jika pada nilai P lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan 

antar variabel, dan jika nilai P lebih besar dari 0,05 maka pengaruh antar variabel tidak 

signifikan. Selain melihat signifikansi dari kolom P dapat dilihat pula pada kolom C.R 

dengan ketentuan apabila signifikan, hasil dari nilai C.R nya > 2,00. Sedangkan untuk 

melihat hubungan antar variabel apakah positif atau negatif dapat dilihat pada kolom 

Standardized Regression Weight. Apabila tidak terdapat tanda “ – “maka hubungan 

antar variabel tersebut positif, begitu juga sebaliknya (Waluyo, 2016). 

 

Tabel 4.26 

 Hasil Fitted Model 

H
ip

o
te

si
s 

Variabel 

Terikat 
 

Variabel 

Bebas 

Hasil Fitted Model 

C.R 

 

Hasil Standardize 

total effects 

Interpre

-tasi 

H

1 

 

Work 

Engagement 

<- Self Efficacy 6,983 
Diterima 0,385 Lemah 

H

2 

Work 

Engagement 

<- 

Communicati

on Skill 

6,582 
Diterima 0.362 lemah 

H

3 

Employee 

Performance 

<- 

Work 

Engagement 

11,312 
Diterima 1,166 

Sangat 

Kuat 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pada variabel Self Efficacy terhadap Work Engagement, model ini memiliki nilai 

C.R (critical ratio) sebesar 6,983 yang berarti lebih besar dari 2.00 dan nilai 
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standardize total effects sebesar 0.385 yang berinterpretasikan lemah, sehingga 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Self Efficacy berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Work Engagement diterima. 

2. Pada variabel Coomunication Skill terhadap Work Engagement, model ini 

memiliki nilai C.R (critical ratio) sebesar 6,582 yang berarti lebih besar dari 2.00 

dan nilai standardize total effects sebesar 0.362 yang berinterpretasikan lemah, 

sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Communication Skill 

berpengaruh positif dan signifikan Work Engagement diterima. 

3. Pada variabel Work Engagement terhadap Employye Performance, model ini 

memiliki nilai C.R (critical ratio) sebesar 11,312 yang berarti lebih besar dari 2.00 

dan nilai standardize total effects sebesar 1,166 yang berinterpretasikan sangat 

kuat, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Work Engagement 

berpengaruh positif dan signifikan Employee Performance diterima. 

4.3 Implikasi Manajerial 

a. Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini diantaranya: 

1. Dari hasil olahan kuesioner pada 200 responden yang merupakan ojek online (Gojek 

& Grab), didapat pada rentang usia  22 – 26 tahun dengan total presentase sebesar 

93% , kemudian rentang usia 27 – 31  tahun dengan total presentase sebesar 6% , 

dan terakhir rentang usia 32 – 37 tahun dengan total presentase sebesar 2%. 

2. Dengan pendidikan terakhir responden lulusan SMP sebanyak 4 responden dengan 

total persentase 2%, kemudian responden yang merupakan lulusan SMA / SMK 

sebanyak 102 responden dengan total persentase 51% selanjutnya responden dengan 

pendidikan terakhir Diploma III (D-3) sebanyak 21 responden dengan total 

presentase 11% dan responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 70 

responden dengan total presentase 35% serta responden dari tingakt pendidikan 

terakhir S2 sebanyak 3 responden dengan total presentase 2%.   
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3. Pada status lama bekerja terdapat 200 responden, diperoleh status belum bekerja 

yakni sejumlah 6% responden dengan total persentase sebesar 3% Selanjutnya 

dengan range waktu bekerja < 1 tahun dengan jumlah 10 responden dengan total 

persentase sebesar 5% kemudian pada range bekerja 1-2 tahun dengan jumlah 124 

responden dengan total presentase sebesar 62% selanjutnya range 3-5 tahun dengan 

jumlah responden 34 dengan presentase dan terakhir dengan waktu 5 tahun dengan 

jumlah responden 26 dengan presentase 13%. 

b. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi variabel 

Employee Performance. Terdapat empat variabel yang mempengaruhi niat beli yaitu 

Self Efficacy, Work Engagement, Communication Skill. Dari variabel-variabel yang 

mempengaruhi niat beli terdapat implikasi sebagai berikut : 

1. Hasil analisa pertama yang menyatakan bahwa variabel Self Efficacy memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Performance ,sehingga hipotesis 

pertama diterima.  

2. Hasil analisa kedua menyatakan bahwa Communication Skill memiliki pengaruh 

positif dan signifikan tehadap Employee Performance, sehingga hipotesis ketiga 

diterima.  

3. Hasil analisa ketiga menyatakan bahwa Work Engagement memiliki pengaruh 

positif dan signifikan tehadap Employee Performance, sehingga hipotesis ketiga 

diterima.  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

Employee Performance dengan di moderatori Work Engagement. Jumlah sampel yang 
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diambil sebanyak 200 responden. Responden pada penelitian ini ialah pekerja 

transportasi Online (Grab & Gojek). Metode analisis untuk pengolahan data penelitian 

menggunakan SPSS untuk explanatory factor analysis dan AMOS untuk confirmatory 

factor analysis. Setelah menganalisis data primer mengenai pengaruh Self Efficacy, 

Work Engagement, Communication Skill terhadap Employee Performance. 

 

Berdasarkan hasil pengujian masing-masing varibel berpengaruh signifikan satu 

samalain. Diantaranya antara variabel Self Efficacy terhadap Work Engagement 

kemudian variabel Communication Skill berpengaruh terhadap work engagement 

selanjutnya work Engagement berpengaruh  terhap Employee Performance. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi Pihak Transportasi Online (Grab & Gojek) 

        Diharapkan perusahaan yang berkecimpung dalam industri transportasi online 

memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan konsumen. Terlebih dalam 

pelayanan perlu dilakukan kearah yang lebih positi dan profesional. Dikarenakan 

pelayanan yang baik dimata konsumen merupakan salah satu aset berharga 

perusahaan agar mampu menguasai pangsa pasar (market leader). Citra yang 

terbentuk dari asosiasi inilah yang mendasari dari keputusan menggunakan 

transportasi online sehingga tercipta loyalitas dari konsumen. 

Perusahaan Ojek Online harus lebih memberi perhatian kepada para driver, 

Hendaknya perusahaan lebih menjamin keselamatan pengemudi dengan benar-

benar memberikan jaminan asuransi seperti yang tertulis di Undang-Undang Nomor 

13 tahun 2003 jika terjadi kecelkaan terhadap pengemudi ojek online. Dengan 

begitu para pengemudi lebih percaya kepada perusahaan, Dengan begitu para 
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pengemudi akan bersedia melakukan yang terbaik demi tercapainya tujuan 

perusahaan. 

 

2. Bagi Penelitian Lanjutan 

Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan 

metode, model daninstrumen yang sama. Namun, perlu disadari bahwa penelitian 

selalu terikat ruang dan waktu. Karenanya, hasil penelitian ini tidak bersifat absolut 

dan abadi. Di masa yang akan datang, para peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperkaya variasi faktor-faktor yang mempengaruhi Employee Performance yang 

di Moderatori Work Engagement.  
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