
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Karakteristik Responden 

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada 196 responden 

pada karyawan First Media  Malang, maka dapat diperoleh suatu gambaran 

mengenai jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan usia sebagaimana dapat 

dijelaskan pada bagian berikut ini: 

1. Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Mengenai perbandingan jumlah jenis kelamin pada responden 

karyawan First Media Malang, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

Laki-laki 

Perempuan 

103 

93 

53% 

47% 

Jumlah  196 100% 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel pada 4.1 dapat diketahui bahwa dari 190 

responden yaitu karyawan First Media Malang yang sesuai jenis kelamin. 

Untuk  responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 103 orang 

(53%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 83 orang (47%). 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara proporsional ternyata 

jumlah responden perempuan lebih sedikit daripada laki-laki dengan 



perbandingan 53% dan 47% untuk perempuan. Karena laki-laki lebih 

mendominasi dalam pekerjaan di PT. First Media Malang.  

2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Distribusi responden berdasarkan pendidikan dapat dikelompokkan 

menjadi tiga kategori jenis pendidikan, untuk masing-masing kelompok 

pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Presentase 

S2 

S1 

SMA 

14 

101 

81 

7% 

52% 

41% 

Jumlah 196 100% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden 

terbanyak pada karyawan First Media Malang pada tingkat pendidikan 

Sarjana S1 dengan jumlah sebanyak 101 responden atau sebesar (52%). 

Sedangkan responden kedua pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 81 

responden atau sebesar (41%). Kemudian responden yang paling sedikit 

terdapat pada tingkat pendidikan Sarjana S2 yaitu sebanyak 14 orang 

responden atau sebesar (7%). 

3. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Distrubusi mengenai tingkat usia responden pada karyawan First 

Media Malang yaitu dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

 
 



Tabel 4.3 
Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia  Jumlah Presentase 

18-23 

24-30 

31-36 

51 

98 

47 

26% 

50% 

24%  

Jumlah 196 100% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa responden 

terbanyak pada kategori usia antara 24-30 tahun dengan jumlah sebanyak 

98 responden atau sebesar (50%). Kategori usia 18-23 tahun dengan 

jumlah 51 responden atau sebesar (26%). Sedangkan responden paling 

sedikit terdapat pada tingkat usia  31-36 tahun yaitu hanya sebanyak 47 

responden atau sebesar (24%). 

B. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan ukuran yang menentukan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan atau dapat menganggap data dari variabel  yang diteliti 

secara tepat. Suatu instrumen dikatakan valid jika r hitung lebih besar 

daripada r tabel, sebaliknya instrumen dinyatakan valid jika nilai r hitung 

kurang dari atau sama dengan r tabel. Instrumen dapat dikatakan valid jika 

angka koefisien yang diperoleh lebih besar dari pada nilai kritis r. Adapun 

hasil uji validitas pada pengujian ini untuk masing-masing variabel sebagai 

berikut: 



Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Kompetensi (X1) 

Variabel  Item Koefisien 

Korelasi 

Rtabel Keterangan 

 

Kompetensi 

(X1) 

X1.1 0.338 0.142 Valid 

X1.2 0.508 0.142 Valid 

X1.3 0.448 0.142 Valid 

X1.4 0.484 0.142 Valid 

X1.5 0.494 0.142 Valid 

X1.6 0.312 0.142 Valid 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa semua item variabel 

diatas menyatakan valid. Nilai pearson correlation (r) untuk variabel 

independen kompetensi (X1) berkisar antara 0.338 sampai dengan 0.312. 

Sedangkan untuk nilai r hitung dari masing-masing item lebih besar dari r 

tabel (0.142). Oleh karena itu, maka dapat ditarik sutau kesimpulan bahwa 

semua item dari variabel independen kompetensi (X1) memiliki tingkat 

kevalidan yang tinggi dan dapat digunakan untuk penelitian pengetahuan 

selanjutnya. Adapun untuk mengetahui uji validitas variabel Teamwok (Z.1) 

dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas teamwork (Z) 

Variabel  Item Koefisien 

Korelasi 

Rtabel Keterangan 

 

Teamwork 

(Z1) 

Z1.1  0.555 0.142 Valid 

X1.2 0.501 0.142 Valid 

Z1.3 0.457 0.142 Valid 



Z1.4 0.474 0.142 Valid 

Z1.5 0.518 0.142 Valid 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua item variabel 

diatas menyatakan valid. Nilai pearson correlation (r) untuk variabel 

mediasi teamwork (Z1) berkisar antara 0.555 sampai dengan 0.518. 

Sedangkan untuk nilai r hitung dari masing-masing item lebih besar dari r 

tabel (0.142). Oleh karena itu, maka dapat ditarik sutau kesimpulan bahwa 

semua item dari variabel mediasi (Z1) memiliki tingkat kevalidan yang 

tinggi dan dapat digunakan untuk penelitian teamwork selanjutnya. Adapun 

untuk mengetahui uji validitas variabel kinerja karyawan (Y1) dapat dilihat 

pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan (Y) 

Variabel  Item Koefisien 

Korelasi 

Rtabel Keterangan 

 

Kinerja 

Karyawan 

(Y1) 

Y1.1 0.541 0.142 Valid 

Y1.2 0.528 0.142 Valid 

Y1.3 0.463 0.142 Valid 

Y1.4 0.507 0.142 Valid 

Sumber: Lampiran 2 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa semua item variabel diatas 

menyatakan valid. Nilai pearson correlation (r) untuk variabel dependen 

kinerja karyawan (Y1) berkisar antara 0.541 sampai dengan 0.507. Nilai r 

hitung dari masing-masing item lebih besar dari r tabel (0.142). Oleh karena 

itu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semua item dari variabel 



dependen kinerja karyawan (Y1) memiliki tingkat kevalidan yang tinggi dan 

dapat digunakan untuk penelitian kinerja karyawan selanjutnya. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan metode yang digunakan untuk mengukur 

apakah suatu instrumen cukup dapat dipercaya digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah valid. Suatu instrumen 

yang baik, tidak mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu. Apabila data yang dihasilkan memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa koefisien reliabilitas menunjukkan tingkat 

keterandalan dari jawaban responden tersebut. 

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan Alpha 

Cronbach, yaitu dengan membandingkan koefisien reliabilitas alpha 

cronbach dengan nilai minimal yaitu 0,6. Dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan paket program SPSS released 21;00 diperoleh hasil 

sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas Masing-M asing Variabel 

Variabel Koefisien Alpha Pembanding Keterangan 

Kompetensi (X) 0.616 0.6 Reliabel 

Teamwork (Z) 0.661 0.6 Reliabel 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

0.636 0.6 Reliabel 

Sumber: Lampiran 2 



Hasil pengujian realiabilitas pada tabel 4.7 diatas menunjukkan 

bahwa nilai koefisien reliabilitas untuk semua variabel lebih besar dari 0.6, 

maka jawaban responden atas pertanyaan mengenai Kompetensi yang terdiri 

dari pengetahuan, keterampilan, perilaku, teamwork, dan kinerja karyawan 

dapat diandalkan (reliabel), dalam arti semua jawaban mereka tidak 

mengarah kepada jawaban-jawaban tertentu sehingga apabila dilakukan 

penelitian sejenis pada waktu yang berbeda maka responden akan 

memberikan jawaban yang sama dengan penelitian saat ini.  

3. Tehnik Analisa Data 

1. Rentang Skala 

Untuk mengetahui tanggapan responden atas kuesioner yang 

telah disebarkan maka secara lengkap dapat didiskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Rentang Skala Variabel Kompetensi (X1) 

Indikator 
Jawaban responden Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Kriteria 

Penilaian 5 4 3 2 1 

X.1.1 54 68 53 16 5 196 738 Baik  

X.1.2  46 81 35 19 15 196 712 Baik 

X.1.3  71 70 21 25 8 196 758 Baik  

X.1.4  45 48 46 47 10 196 659 Baik  

X.1.5  49 69 48 24 6 196 719 Baik  

X.1.6  51 64 45 33 3 196 715 Baik  

Total Skor 4301  

Skor Rata-rata 

860 

Sangat 

Baik 



Sumber: Lampiran 3 

Item 1, yaitu mengenai tanggapan responden atas pertanyaan 

bahwa karyawan memiliki pengetahuan dalam hal pelayanan dalam bidang 

pekerjaan yang dilakukan. Pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebanyak 

54 responden menjawab sangat tinggi, sebanyak 68 responden menjawab 

tinggi, sebanyak 53 responden menjawab cukup, sebayank 16 responden 

menjawab rendah, sebanyak 5 responden menjawab sangat rendah dengan 

nilai rentang skala sebesar 738 yang masuk dalam kategori baik. 

Item 2, yaitu mengenai tanggapan responden atas pertanyaan 

bahwa karyawan dapat memberikan penjelasan dengan baik pada calon 

pelanggan tentang informasi yang dibutuhkan. Pada tabel 4.8 dapat 

diketahui bahwa sebanyak 46 responden menjawab sangat tinggi, 

sebanyak 81 responden menjawab tinggi, sebanyak 35 responden 

menjawan cukup, sebanyak 19 responden menjawab rendah, sebanyak 15 

responden menjawab sangat rendah dengan nilai rentang skala sebesar 712 

yang masuk dalam kategori sangat baik. 

Item 3, yaitu mengenai tanggapan responden atas pertanyaan 

bahwa karyawan dapat memahami konsep yang berkaitan dengan tujuan 

pekerjaan. Pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebanyak 71 responden 

menjawab sangat tinggi, sebanyak 70 responden menjawab tinggi, dan 

sebanyak 21 responden menjawab cukup, sebanyak 26 responden 

menjawab rendah, sebanyak 8 responden menjawab sangat rendah dengan 

nilai rentang skala sebesar 758 yang masuk dalam kategori sangat baik. 



Item 4, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

bahwa bahwa karyawan mampu berinteraksi dengan menggunakan 

keterampilan inter personal dengan pihak lain dalam bidang pekerjaan. 

Pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebanyak 45 responden menjawab 

sangat tinggi, sebanyak 48 responden menjawab tinggi, sebanyak 46 

responden menjawab cukup, sebanyak 47 responden menjawab rendah, 

sebanyak 10 responden menjawan sangat rendah dengan nilai rentang 

skala sebesar 659 yang masuk dalam kategori baik. 

Item 5, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

bahwa karyawan mampu melaksanakan rencana kerja sehingga pekerjaan 

yang dijalankan berjalan dengan lancar. Pada tabel 4.8 dapat diketahui 

bahwa sebanyak 49 responden menjawab sangat tinggi, sebanyak 69 

responden menjawab tinggi, sebanyak 48 responden menjawab cukup, 

sebanyak 24 responden menjawab rendah, sebanyak 6 responden 

menjawab sangat rendah dengan nilai rentang skala sebesar 719 yang 

masuk dalam kategori baik. 

Item 6, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

bahwa karyawan memiliki keterampilan sesuai dengan keahlian yang 

dimiliki. Pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebanyak 51 responden 

menjawab sangat tinggi, sebanyak 64 responden menjawab tinggi, 

sebanyak 45 responden menjawab cukup, sebanyak 33 responden 

menjawab rendah, sebanyak 3 responden menjawab sangat rendah dan 

dengan nilai rentang skala sebesar 715 yang masuk dalam kategori baik. 



Hasil analisis dapat diketahui bahwa rata-rata variabel 

pengetahuan masuk dalam kategori sangat baik yaitu diperoleh skor rata-

rata sebesar 860. Hasil rata-rata  yang sangat baik menunjukkan bahwa 

karyawan mampu berkompetensi yang baik serta memiliki pengetahuan 

atau pemahaman yang dimiliki untuk menunjang kinerjanya. 

Tabel 4.9 
Rentang Skala Variabel Teamwork (Z1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 3 

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa 

karyawan mampu berkomonikasi dengan efektif antar anggota. Pada tabel 

4.9 dapat diketahui bahwa 29 responden menjawab sangat tinggi, sebanyak 

67 responden menjawab tinggi, sebanyak 64 responden menjawab cukup, 

sebanyak 32 responden menjawab rendah, sebanyak 4 responden 

menjawab sangat rendah, dengan nilai rentang skala sebesar 673 yang 

masuk dalam kategori tinggi. 

Indikator 
Jawaban responden Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Kriteria 

Penilaian 5 4 3 2 1 

Z1.1 29 67 64 32 4 196 673 Tinggi  

Z1.2 25 74 69 26 2 196 682  Tinggi 

Z1.3 22 65 75 33 1 196 662  Cukup 

Z1.4 19 72 71 33 1 196 663 Cukup 

Z1.5 24 79 72 19 2 196 692 Tinggi 

Total Skor 3372  

Skor Rata-rata 675 Baik 



Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa 

karyawan memiliki sikap terbuka dan mau berkomitmen dalam pekerjaan. 

Pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 25 responden menjawab sangat 

tinggi, sebanyak 74 responden menjawab tinggi, sebanyak 69 responden 

menjawab cukup, sebanyak 26 responden menjawab rendah, sebanyak 2 

responden menjawab sangat rendah, dengan nilai rentang skala sebesar 

682 yang masuk dalam kategori tinggi. 

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa 

karyawan selalu memperhatikan fakta dan berani mengambil keputusan. 

Pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 22 responden menjawab sangat 

tinggi, sebanyak 65 responden menjawab tinggi, sebanyak 75 responden 

menjawab cukup, sebanyak 33 responden menjawab rendah, sebanyak 1 

responden menjawab sangat rendah, dengan nilai rentang skala sebesar 

662 yang masuk dalam kategori cukup. 

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa 

karyawan mampu memperhatikan kerja sama dalam pekerjaan dan 

berkoordinasi dengan baik. Pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 19 

responden menjawab sangat tinggi, sebanyak 72 responden menjawab 

tinggi, sebanyak 71 responden menjawab cukup, sebanyak 33 responden 

menjawab rendah, sebanyak 1 responden menjawab sangat rendah, dengan 

nilai rentang skala sebesar 663 yang masuk dalam kategori cukup. 

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa 

karyawan mampu meningkatkan daya kreatifitas anggota. Pada tabel 4.9 



dapat diketahui bahwa 24 responden menjawab sangat tinggi, sebanyak 79 

responden menjawab tinggi, sebanyak 72 responden menjawab cukup, 

sebanyak 19 responden menjawab rendah, sebanyak 2 responden 

menjawab sangat rendah, dengan nilai rentang skala sebesar 692 yang 

masuk dalam kategori tinggi. 

Hasil analisis dapat diketahui bahwa rata-rata variabel teamwork 

masuk dalam kategori tinggi yaitu diperoleh skor rata-rata sebesar 675. 

Hasil rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa karyawan sudah mampu 

melakukan pekerjaan yang baik sehingga mampu melakukan kom onikasi 

efektif antar anggota dan memiliki sikap terbuka dan mau berkomitmen 

dalam pekerjaannya. 

Tabel 4.10 
Rentang Skala Variabel Kinerja Karyawan (Y1) 

 

 

 

 

 

 

u

Sumber: Lampiran 3 

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwakaryawan 

memenuhi hasil kerja yang ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan rincian 

pekerjaan. Pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 32 responden menjawab 

Indikator 
Jawaban responden Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Kriteria 

Penilaian 5 4 3 2 1 

Y1.1 32 75 67 22 0 196 705 Tinggi  

Y1.2 23 76 79 18 0 196 692  Tinggi 

Y1.3 27 67 74 27 1 196 680 Tinggi 

Y1.4 19 70 73 33 1 196 661 Cukup 

Total Skor 2738  

Skor Rata-rata 548 Cukup 



sangat tinggi, sebanyak 75 responden menjawab tinggi, sebanyak 67 

responden menjawab cukup, sebanyak 22 responden menjawab rendah, 

dengan nilai rentang skala sebesar 705 yang masuk dalam kategori tinggi. 

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa 

karyawan memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 

yang telah ditentukan. Pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 23 responden 

menjawab sangat tinggi, sebanyak 76 responden menjawab tinggi, 

sebanyak 79 responden menjawab cukup, sebanyak 18 responden 

menjawab rendah, dengan nilai rentang skala sebesar 692 yang masuk 

dalam kategori tinggi. 

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa 

karyawan memiliki pengetahuan tentang pekerjaan yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 27 responden 

menjawab sangat tinggi, sebanyak 65 responden menjawab tinggi, 

sebanyak 74 responden menjawab cukup, sebanyak 27 responden 

menjawab rendah, sebanyak 1 responden menjawab sangat rendah, dengan 

nilai rentang skala sebesar 680 yang masuk dalam kategori tinggi. 

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa 

karyawan memiliki inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan dan 

mampu menyelesaikan masalah yang timbul. Pada tabel 4.10 dapat 

diketahui bahwa 19 responden menjawab sangat tinggi, sebanyak 70 

responden menjawab tinggi, sebanyak 73 responden menjawab cukup, 

sebanyak 33 responden menjawab rendah, sebanyak 1 responden 



menjawab sangat rendah, dengan nilai rentang skala sebesar 661 yang 

masuk dalam kategori cukup. 

Hasil analisis dapat diketahui bahwa rata-rata variabel perilaku 

masuk dalam kategori rendah yaitu diperoleh skor rata-rata sebesar 548. 

Hasil rata-rata yang cukup menunjukkan bahwa karyawan dirasa kurang 

memenuhi hasil kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan masih 

kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 

yang telah ditentukan. 

2. Analisis PLS-SEM  

Analisis data pada penelitian ini menguji pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap variabel dependen serta variabel mediasi. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS). 

Partial Least Square adalah metode penyelesain structural Equation 

Modelling (SEM). Penelitian dengan judul pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja karyawan melalui teamwork  di PT. First Media Malang (FM). 

Dalam menganalisis data penelitian mengguunakan analisis SEM dengan 

aplikasi WarpPLS 5.0. langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai 

berikut: 

a. Outer Model 

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan PLS (partial 

least square) dimana variabel dependen adalah kinerja karyawan, 

sedangkan variabel independen adalah kompetensi, dan variabel 

mediasi adalah teamwork. Pengujian data  dilakukan untuk 



mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

terhadap kinerja karyawan untuk pengujian data sebagai berikut: 

1. Model fit digunakan dengan tujuan menguji tingkat kesesuian 

model penelitian secara keseluruhan. Pengujian signifikansi 

variabel independen terhadap variabel dependen pengujian 

dapat dinyatakan signifikan dengan memenuhi syarat jika P  

value kurang dari 0.05.  

Tabel 4.11 
Model Fit 

Model Fit Indices P Values 

APC 

ARS 

AVIF 

0.133 

0.029 

1.001 

P=0.001 

P=0.171 

Good if < 5 

 

Output pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa indikator model 

fit dengan APC 0.133, ARS 0.029 dan P valuese =0.014 dinyatakan 

signifikan karena memenuhi nilai signifikan yaitu 0,05. Sedangkan 

AVIF sebesar 1.001 memenuhi syarat kurang dari 5, data penelitian 

diuji dengan model fit dan data penelitian dinyatakan fit sehingga 

data penelitian ini tidak terjadi multikolirearitas. 

b. Combined Loading and Cross Loading 

Variabel dengan nilai loading rendah menunjukan bahwa 

indikator tidak berpengaruh dengan baik pada indikator reflektif > 

0,7, sedangkan variabel formatif setiap variabel memberikan 

kontribusi terbesar dalam kontruk. Pada alpha 5% dan t-statistik 



>1,96. Cross loading  merupakan ukuran lain dari validitas 

diskrimanan. 

Tabel 4.12 
Combined Loading and Cross Loading 

 X1 Z Y SE P Value 

X1.1 0.217 -0.146 -0.019 0.068 <0.001 

X1.2 0.350 0.011 -0.061 0.067 <0.001 

X1.3 1.702 -0.068 0.011 0.062 <0.001 

X1.4 0.415 0.097 0.180 0.066 <0.001 

X1.5 -0.223 0.081 0.074 0.068 <0.001 

X1.6 -0.662 -0.081 0.061 0.063 <0.001 

Z1.1 -0.019 0.600 0.046 0.064 <0.001 

Z1.2 -0.070 0.497 0.043 0.065 <0.001 

Z1.3 -0.000 0.312 0.151 0.067 <0.001 

Z1.4 -0.160 0.442 -0.037 0.066 <0.001 

Z1.5 0.177 0.632 -0.127 0.063 <0.001 

Y1.1 -0.054 0.131 0.700 0.062 <0.001 

Y1.2 0.071 -0.042 0.747 0.062 <0.001 

Y1.3 0.057 0.117 -0.433 0.066 <0.001 

Y1.4 -0.093 0.092 -0.102 0.070 <0.001 

 

Hasil pengujian combined loading and cross loading ialah 

menguji indikator refektif dan formatif pada penelitian ini, X1.1; 

X1.2; X1.3; X1.4; X1.5; X1.6; Z1.1;Z1.2; Z1.3; Z1.4; Z1.4 Y1.1; 

Y1.2; Y1.3; Y1.4 dengan p-value sebesar <0,001 semua variabel 

penelitian, dinyatakan signifikan karena < 0,05. 

 

 



c. Average Variance External 

Tabel 4.13 
Average Variance Extracted 

X Z Y 

0.125 0.256 0.053 

 

Berdasarkan tabel 4.13 yang menyatakan bahwa AVE dapat 

digunakan untuk mengukur banyaknya varians dalam kostruk 

dibandingkan oleh variansi yang ditimbulkan dalam pengukuran. 

Hasil pengujian AVE dalam penelitian ini sebesar X bernilai 0.125; 

Z bernilai 0.256; dan Y bernilai 0.053, nilai AVE sudah melebihi 

0.05. Sehingga sudah memenuhi standar dari nilai AVE. 

3. Inner Model 

a. Path coefficient and P-values 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tabel 4.14 
Path Coefficient dan P-Values 

Korelasi Path 
Coefficient 

P Values Keterangan 

X Y -0.071 0.156 Berpengaruh negatif 
tidak signifikan 

X Z 0.163 0.010 Berpengaruh 



signifikan 
Z Y 0.163 0.010 Berpengaruh 

signifikan 
X      Z         
Y 

0.027 0.029 Teamwork mampu 
memidiasi hubungan 
X terhadap Y 

 

Path koefisien merupakan nilai koefisien jalur atau hubungan 

antara pengaruh konstruk dengan variabel laten. Hasil pengujian 

dalam penelitian ini memperolah P-value antara variabel eksogen 

berpengaruh  terhadap variabel endogen Kinerja Karyawan Y1, 

dimana X1 kom petensi dengan koefisien -0,071 dengan p-values 

<0,156, maka dapat dijelaskan bahwa variabel X1 berpengaruh 

negatif tidak signifikan, kemudian variabel eksogen X1 terhadap 

variabel endogen Z1 dengan nilai koefisien sebesar 0.163 dengan 

nilai P-values sebesar 0.010, maka dapat dijelaskan bahwa untuk 

variabel X1 terhadap Z1 berpengaruh signifikan, kemudian untuk 

variabel endogen Teamwork Z1 terhadap variabel endogen kinerja 

karyawn Y1 dengan nilai koefisien sebesar 0.163 dengan nilai p-

values sebesar 0.010, maka dapat dijelaskan bahwa untuk variabel 

Z1 terhadap Y1 berpengaruh signifikan, kemudian pengaruh 

kompetensi X1 terhadap kinerja karyawan Y1 melalui teamwork 

Z1 dengan nilai koefisien sebesar 0.027 dengan nilai p-values 

sebesar 0.029, maka dapat dijelaskan bahwa teamwork Z1 mampu 

memidiasi hubungan kompetensi X1 terhadap kinerja karyawan Y1 



secara signifikan. teamwork nilai path koefisien 0,163 dengan p-

value 0,001 dinyatakan berpengaruh positif signifikan.  

b. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menggunakan R-square semakin tinggi 

dinyatakan  baik. Sedangkan Q squared digunakan untuk menilai 

validitas prediktif a tau relevansi dari sekum pulan variabel laten 

prediktor dari variabel kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.15 
Inner Model 

 X Z Y 

Rsquared  0.026 0.031 

Cronbach Alpha 0.121 0.618 0.232 
Full Collin. VIF 1.010 1.012 1.003 

QSquared   0.028 0.033 

 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil dari inner model menunjukkan 

bahwa niali R-squared sebesar 0.026 atau sebesar 02,6% yang 

artinya pengaruh kompetensi terhadap teamwork (Z) sebesar 02,6%  

maka dapat ditarik sebuah kesim pulan dari hasil koefisien 

determinasi pada variabel mediasi yaitu teamwork kurang moderat, 

dan R-squared size berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

kinerja karyawan dengan nilai 0.031 atau sebesar 03,1% yang dapat 

diartikan bahwa hanya 03,1%  pengaruh variabel independen yaitu 

kompetensi terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 

Sedangkan nilai Q-squared pada tabel 4.15 pada variabel 

mediasi yaitu teamwork 0.028 dan variabel dependen dengan nilai 



sebesar 0.033. dapat disimpulkan bahwa nilai dari validitas 

prediktif > 0, maka data penelitian yang telah disebarkan sudah 

kontruksi dengan baik yang mempunyai relasi prediktif. Penelitian 

dengan uji cronbach alpha pada variabel dependen yaitu kinerja 

karyawan pada variabel independen kompetensi (X) dengan nilai 

sebesar 0.121, variabel mediasi teamwork (Z) dengan nilai sebesar 

0.618 dan kinerja  karyawan (Y) dengan nilai sebesar 0.232, maka 

hasil pengujian diatas dinyatakan bebas dari kolinearitas karena 

kuran g dari nilai 3,3 

4. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Rentang Skala pada Kompetensi (X), Teamwork (Z), dan 

Kinerja Karyawan (Y) 

Kompetensi adalah suatu bentuk karateristik individu untuk 

melakukan pekerjaanya disuatu tempat serta seberapa baik karyawan 

melakukan pekerjaanya saat ditempatkan pada situasi tertentu untuk 

melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala 

yang telah diperoleh bahwa kom petensi sangat baik pada karyawan PT 

First Media Malang. Hal ini dibuktikan bahwa karyawan selalu memiliki 

pengetahuan dalam melayani sesuai bidang pekerjaan yang dilakukan, dan 

karyawan memberikan penjelasan dengan baik pada pelanggan tentang 

informasi yang dibutuhkan. 

Dapat disimpulkan bahwa jika karyawan terus meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki akan semakin memberikan pengaruh pada 



perusahaan untuk menunjang keberhasilan, sebaliknya jika karyawan 

tidak memiliki kompetensi yang baik dalam bekerja maka tidak akan 

menunujang keberhasilan perusahaan. Dengan demikian, kompetensi 

disuatu perusahaan harus lebih ditekankan agar karyawan memiliki 

kompeten yang tinggi saat bekerja. Hasil penelitian yang didukung oleh 

(Wibowo 2007) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

kompetensi sumber daya manusia di suatu perusahaan maka akan 

semakin baik kinerja perusahaan. 

Teamwork adalah kegiatan yang diselenggarakan secara 

berkelompok untuk menentukan tujuan diorganisasi secara bersama-sama 

dalam mewujudkan kerja yang lebih efesien dan efektif. Tercapainya 

tujuan dari kerja  tim  ini tergantung dari seorang manajer yang senantiasa 

memberikan berbagai komando, arahan, motivasi kepada bawahannya 

untuk dilaksanakan secara terorganisir. Berdasarkan hasil perhitungan 

rentang skala yang diperoleh bahwa teamwork baik pada karyawan PT. 

First Media Malang. Hal ini karyawan mampu berkomonikasi dengan 

efetif antar anggota, karyawan memiliki sikap terbuka dan mau 

berkomitmen dalam bekerja, karyawan selalu memperhatikan fakta dan 

berani mengambil keputusan, dan karyawan mampu meningkatkan kerja  

sama dalam pekerjaan berkoordinasi dengan baik. Karyawan selalu 

mampu meningkatkan daya kreatifitas anggota. 

Dapat disim pulkan bahwa jika teamwork disuatu perusahaan 

khususnya pada PT. First Media Malang semakin ditingkatkan pada 



karyawan, maka kinerja pada karyawan akan meningkat dan lebih 

produktif untuk mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan. Hasil 

penelitian ini didukung oleh Kadafi (2010) yang menyatakan bahwa 

adanya peningkatan terhadap kinerja ketika sudah menerapkan teamwork 

dengan baik. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai karyawan dalam waktu 

tertentu dan dengan kreteria yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui 

prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan standar atau tidak. 

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala yang diperoleh bahwa 

kinerja karyawan cukup pada karyawan PT. First Media Malang. Hal ini 

karyawan memenuhi hasil kerja yang ditetapkan oleh perusahaan 

berdasarkan perincian pekerjaan, karyawan memiliki kemampuan 

menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan, karyawan 

memiliki pengetahuan tentang pekerjaan yang ditetapkan oleh 

perusahaan, dan karyawan memiliki inisiatif selama melaksanakan tugas 

pekerjaan dan mampu menyelesaikan masalah yang timbul. 

Dapat disim pulkan bahwa kinerja karyawan di PT. First Media 

Malang sudah memiliki kategori yang mempuni, dikarenakan semua 

karyawan mampu memberikan pengaruh yang baik pada pencapain 

perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2010) yang menyatakan bahwa 

meningkatnya kinerja dari karyawan tergantung dari karyawan untuk 

memiliki kreatifitas yang tinggi dalam bekerja. 



2. Pengaruh Kompetensi (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Berdasarkan hasil analisis data dan uji partial least square, dimana 

nilai koefisien jalur kompetensi (X) -0.071 dan nilai P-Value sebesar 

0.156 terhadap kinerja karyawan (Y). Dapat disimpulkan bahwa variabel 

kompetensi X berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan, 

yang artinya  kompetensi karyawan di First Media Malang masih kurang 

diperhatikan oleh beberapa pihak. Hasil penelitian ini tidak mendukung 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Effendi (2009), 

Rizal (2013), dan Wibowo (2007) yang menyatakan bahwa kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang terjadi pada 

karyawan saat bekerja, dikarenakan kurang mampu mengoptimalkan 

kemampuan yang telah dimiliki a tas pengetahuan yang telah dimiliki 

selama bekerja. 

3. Pengaruh Kompetensi (X) terhadap Teamwork (Z) 

Berdasarkan hasil analisis data dan uji partial least square, dimana 

nilai koefisien jalur kompetensi (X) dengan nilai koefisien sebesar 0.163 

dan nilai P-Value sebesar 0.010 terhadap teamwork (Z). Dapat 

disimpulkan bahwa variabel kompetensi memiliki pengaruh secara parsial 

terhadap teamwork. Yang artinya bahwa karyawan di PT First Media 

Malang sudah mampu menjalankan teamwork dengan baik. Hasil 

penelitian ini sesuai memperkuat temuan Agustini (2016) yang 

menyatakan bahwa kom petensi berpengaruh positif terhadap teamwork. 



Hal ini mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

kompetensi yang diterapkan oleh perusahaan kepada karyawan PT First 

Media malang, maka akan semakin baik dalam bekerja dan akan 

memberikan kontribusi maksimal kepda perusahaan sesuai dengan tugas 

dan kemampuannya. 

Hal ini membuktikan bahwa kompetensi merupakan faktor yang 

akan menentukan keunggulan prestasi yang dimiliki oleh karyawan yang 

memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh dan 

mengembangkan kemampuannya saat bekerja dengan prestasi yang luar 

biasa. 

4. Pengaruh Teamwork (Z) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Berdasarkan hasil analisis data dan partial least square, dimana 

nilai koefisien jalur teamwork (Z) dengan nilai koefisien sebesar 0.163 

dan nilai P-Value sebesar 0.010 terhadap kinerja karyawan (Y). Dapat 

disimpulkan bahwa variabel teamwork (Z) memiliki pengaruh secara 

parsial terhadap kinerja karyawan (Y). Yang artinya bahwa karyawan di 

PT First Media Malang sudah mampu menjalankan teamwork dengan 

baik. Hasil penelitian memperkuat Weaver et al.(2010) yang menyatakan 

bahwa sistem kerja yang berbasis tim sangat mendukung ditempat kerja, 

dimana sebuah tim  memiliki sifat untuk merangkul semua anggota untuk 

mencapai tujuan yang akan dicapai. 

Hal ini mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

teamwork yang diterapkan oleh PT First Mrdia Malang, maka akan 



semakin baik teamwork karyawan ketika bekerja untuk mencapai target 

yang ditentukan. 

Hal ini membuktikan bahwa dengan tercapainya teamwork dalam 

bekerja karena memiliki tujuan yang sama bahwa tim  selalu efektif 

memiliki tujuan dan semua anggota tim tahu benar tujuan yang akan 

hendak dicapai oleh perusahaan dan memiliki antusiasme yang tinggi. 

5. Pengaruh Kompetensi (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) Melalui 

Teamwork (Z)  

Berdasarkan hasil analisis data dan uji mediasi Dikatakan variabel 

laten kompetensi (X) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja  

karyawan (Y) dengan nilai koefisiennya -0.071 dan p-value sebeser 0.156. 

Dikatakan bahwa variabel kompetensi (X) berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan (Y) melalui teamwork (Z) dengan nilai 

koefisiennya 0.027 dan nilai p-value sebesar 0.029, maka variabel 

teamwork (Z) mampu memidiasi hubungan variabel kompetensi (X) 

terhadap kinerja karyawan (Y). Hasil penelitian ini memperkuat temuan 

Weaver et al. (2010) yang menyatakan bahwa untuk melihat kinerja yang 

baik diperlukan variabel mediasi. 

Hal membuktikan bahwa untuk melihat seorang karyawan baik dan 

tidaknya bekerja tergantung dari kerja tim agar selalu mendukung dan 

saling berkomitmen untuk memberikan hasil kinerja yang baik pada 

perusahaan PT. First Media Malang. 

 




