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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil J &T Express  

Pada tanggal 20 Agustus 2015 secara resmi PT. Global Jet Express 

didirikan sekaligus meresmikan kantor pusatnya di pluit, Jakarta Utara. 

Meskipun perusahaan ini adalah perusahaan baru dibidang jasa pengiriman 

barang dan ekspedisi, namun J&T Express optimis akan menjadi jasa unggulan 

dan menjadi pilihan bagi maysarakat Indonesia. 

Hadirnya J&T Express sebagai perusahaan baru di Indonesia telah 

berkomitmen siap melayani kebutuhan publik. J&T Express siap melayani 

Indonesia untuk pelayanan pengiriman cepat, nyaman dan terpercaya. Inovasi 

berbasis teknologi menjadi unggulannya. Kemudian, J&T Express  memberikan 

pelayanan premium dengan harga murah dengan kualitas premium. 

J&T Express mulai beroprasi pada bulan september tahun 2015, dimana 

saat itu sudah memiliki 1.025 cabang di Indonesia, sepuluh ribu Sprinter 

(kurir), dan 1.000 unit mobil di seluruh Indonesia. J&T Express telah berhasil 

mampu mensejajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan ekspedisi besar di 

indonesia. J&T Express mampu menjangkau seluruh areal di Indonesia. Hal ini 

disebabkan pengaruh besar dari sisi kreatifitas dari mantan CEO Oppo 

https://www.oppo.com/id/smartphones/
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Indonesia yang merupakan founder J&T Express bernama Mr. Jet Lee dan CEO 

Oppo Internasional Mr.Tony Chen. 

Prestasi yang berhasil diraih bisa dibilang sangat baik mengingat sejarah 

J&T Express sendiri tidak begitu panjang. Hal ini dikarenakan founder J&T 

Express, Jet Lee yang telah membangun jaringan Oppo Indonesia selama tiga 

tahun sebelumnya. Maka, ketika J&T Express berdiri dan mulai beroprasi, 

mereka tidak harus memulainya dari nol karena sudah memiliki jalur-jalur 

distribusi di Indonesia. 

Selain Jet Lee sebagai founder sekaligus CEO pertama J&T Express, 

terdapat satu tokoh lagi yang sangat berpengaruh. Namanya adalah Robin Lo 

yang berperan sebagai managing director atau tangan kanan langsung dari sang 

CEO saat J&T Express berdiri. Berkat strategi Robin yang ekspansif, dalam 

waktu singkat J&T Express mulai dikenal masyarakat luas dan menjadi 

penantang serius bagi perusahaan logistik yang sudah eksis puluhan tahun. Pada 

Oktober 2017, Robin diangkat sebagai pimpinan perusahaan (CEO) dari J&T 

Express. 

4.1.2 Visi, Misi dan Motto J&T Express 

1. Visi 

Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan/cargo dengan 

managemen resiko yang handal, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat 

di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu. 

https://www.oppo.com/id/smartphones/
https://www.oppo.com/id/smartphones/
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2. Misi 

a. Menyediakan produk jasa angkutan/titipan ke seluruh pelosok Indonesia 

dengan mengutamakan kepuasaan customer. 

b. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang 

kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkonstribusi secara 

maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. 

c. Menjalankan bisnis cargo atau jasa titipan dan managemen resiko secara 

etikal untuk meningkatan nilai pemegang saham secara maksimal. 

d. Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional. 

e. Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama 

pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham. 

f. Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan 

memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa. 

g. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat 

menengah kebawah dengan penghasilan maksimal sesuai kebutuhan 

pemerintah. 

h. Membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan 

pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah 

air dengan harga yang terjangkau. 

3. Motto 

a. Melayani pelanggan secara terpadu, cepat dan aman sampai tujuan 
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b. Kepuasan pelanggan adalah harapan dan keluhan pelanggan adalah 

motivasi untuk memperbaiki diri. 

4.1.3 Struktur Organisasi J&T Express    

Struktur organisasi dari J&T Express dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini ( Sumber : Data primer, Kantor J&T Express Jepara) 

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi J&T Express 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing bagian: 

1. Founder 

Founder merupakan orang pertama yang mendirkan atau mencetuskan ide 

usaha. Founder J&T Express ini adalah Mr. Jet Lee dan Mr. Tony Chen. 

(www.hipwee.com) 

2. CEO  

CEO merupakan jabatan tertinggi yang bertugas untuk memimpin 

keseluruhan perusahaan. CEO biasanya disebut sebagai direktur. Untuk bisa 

memimpin perusahaan, CEO diharapkan kemampuannya untuk membuat 

keputusan yang cepat dan tepat, meminimalisir resiko bisnis dan 

meningkatkan profit perusahaan. (www.hipwee.com) 

3. Bos Agen  

Bos agen merupakan bagian dari sebuah perusahaan yang bertindak sebagai 

perantara atas nama prinsipal (badan usaha yang berbentuk badan hukum) 

berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan 

pemindahan hak fisik atas jasa yang dimiliki oleh prinsipal yang 

menunjuknya.  (www.kamus.tokopedia.com)  

4. General Manager  

General manager adalah manager yang memiliki semua tanggung jawab 

dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. General manager 

berkewajiban untuk memikul tanggung jawab dan membuat keputusan 
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tentang pencapaian tujuan perusahaan serta fungsi utama dan kendali semua 

kegiatan perusahaan. (www.adalah.co.id) 

5. Regional General Manager  

Regional General manager adalah manager yang memiliki tanggung jawab 

dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam suatu wilayah tertentu. 

6. Supervisor 

Supervisor merupakan jabatan dalam struktur perusahaan yang memiliki 

kuasa dan otoritas untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja 

bawahannya berdasarkan arahan jabatan atasannya. Tugas dari supervisor 

adalah sebagai jembatan antara manager dan staf pelaksana dan melakukan 

arahan / briefing ke staff bawahan (www.talenta.co) 

7. Anggota 

a) Sprinter : melakukan pengiriman paket-paket ke alamat penerima. 

b) Admin : melakukan administrasi / pencatatan di kantor. 

c) Transporter : melakukan pengiriman paket-paket antar kota. 

4.1.4 Keistimewaan J&T Express 

1. Menggandeng Relasi dalam Membangun Infrastrukturnya 

J&T menggandeng beberapa pihak dalam membangun infrastrukturnya. 

Beberapa contoh kerja sama J&T dengan perusahaan lainnya adalah : 

a. Berafiliasi dengan Garuda Indonesia Cargo untuk pengiriman lewat udara. 
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b. Menggandeng idEA yang kepanjangannya Indonesian E-commerce 

Association sebagai asosiasi E-commerce di Indonesia. 

c. Menggandeng Asperindo yaitu asosiasi perusahaan jasa pengiriman 

express Indonesia. 

d. Membangun kerjasama dengan Shopee dan situs-situs marketplace 

lainnya yang mana mampu mendobrak pertumbuhan pengiriman J&T 

Express. 

e. Menggaet Deddy Corbuzier sebagai brand ambassador sejak Desember 

2016. 

f. Pada bulan Maret 2018 melebarkan sayapnya ke Vietnam dan Malaysia. 

2. Menjangkau Langsung Seluruh Wilayah Indonesia Tanpa Perantara 

Penyebaran konter J&T di seluruh wilayah Indonesia berbeda dengan 

jasa kurir lainnya. Biasanya, dalam satu kecamatan bisa ditemui 1/2 konter 

dengan sistem franchise, maka J&T express lebih fokus pada satu konter 

untuk satu kecamatan. 

J&T Express menggunakan sistem sentralisasi untuk pendistribusian dan 

penerimaan paket. Sistem ini dikenal dengan nama Drop Point. Fungsi dari 

Drop Point adalah sebagai penghubung antara penerima paket dengan 

pengrim paket, sekaligus melakukan pengiriman paket. Dengan sistem satu 

konter-satu kurir, J&T Express pun mampu menjangkau seluruh wilayah 

Indonesia tanpa melalui perantara. Artinya mereka memang berkomitmen 
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langsung menyapa para konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengirim 

dan penerima paket. 

3. J&T Express Memiliki Pelacak (Tracking) Tepat Waktu 

Pada masa di mana dunia digital menjadi pusat kebutuhan seperti saat 

ini, semua jasa pengiriman barang umumnya sudah memiliki sistem 

pelacakan yang langsung terintegrasi dengan data basenya. HaL ini menjadi 

media bagi pengirim dan penerima paket dalam mengecek keberadaan 

barang melalui online. 

Kemudian, untuk sistem pelacakan J&T Express ini lebih detil bila 

dibandingkan dengan jasa kurir yang lain. Mereka menawarkan sistem 

pelacakan yang diberi nama Real Time Tracking System. Maka dengan ada 

sistem ini kita bisa tahu betul keberadaan paket kita bahkan durasi waktu 

dari titik ke titik berikutnya dapat kita ketahui dengan pasti. 

4.1.5 Jenis Layanan J&T Express  

1. Internasional 

Pengiriman paket dan dokumen ke segala penjuru kota yang ada di 

dunia dengan layanan Door to Door.  

Manfaat & Keuntungannya adalah:  

a. Mencangkup seluruh dunia  :  Dapat menggapai penerima anda diseluruh 

dunia. 

b. Harga yang kompetitif :  Harga dapat dinegosiasikan. 
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c. Pengecekan kiriman Secara Komputerisasi : Setiap pergerakan kiriman 

anda telah   dicatat dan siap untuk ditampilkan. Sistem ini mempermudah 

untuk mendapatkan informasi pengiriman secara rinci. 

d. Pelayanan Door to Door :  Menghemat waktu, biaya, keamanan 

perlindungan kiriman anda.  

2. Super Express 

Salah satu pelayanan pengiriman menggunakan armada udara tiba esok 

hari ke beberapa kota tujuan tertentu dengan jaminan money back guarantee 

apabila terjadi keterlambatan penerimaan (kecuali keadaan forcemajeure). 

J&T Express memberikan garansi atas kiriman dalam 2 (dua) hal, yaitu : 

a) Garansi Uang Kembali 

Garansi ini diberikan apabila pelanggan menggunakan 2 (dua) produk 

layanan, yaitu : Super Express dan Prima Express. J&T Express akan 

mengembalikan biaya kirim (freeharge) atas kiriman apabila waktu 

penyampaiannya tidak sesuaid engan yang dijanjikan (sesuai di daftar 

harga ), kecuali pada keadaan yang tertentu (Force Majoure). 

b) Garansi atas keamanan barang kiriman/titipan 

J&T Express memberikan garansi keamanan terhadap barang kiriman, 

sejak kiriman diterima sampai kiriman tiba di tujuan. 

3. Express 

Pelayanan ini merupakan pengiriman paket dan dokumen keseluruh 

jaringan cabang di Indonesia yang dapat dihandalkan baik udara maupun 
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kereta api dengan jaminan kecepatan pengantaran. 24 jam sehari dan 7 hari 

dalam seminggu. 

4. Prima Express 

Salah satu pelayanan pengiriman menggunakan armada udara tiba esok 

hari ke beberapa kota tujuan tertentu dengan jaminan money back guarantee 

apabila terjadi keterlambatan penerimaan (kecuali keadaan forcemajeure). 

J&T Express memberikan garansi atas kiriman dalam 2 (dua) hal, yaitu : 

a. Garansi Uang Kembali 

Garansi ini diberikan apabila pelanggan menggunakan 2 (dua) produk 

layanan, yaitu : Super Express dan Prima Express. J&T Express akan 

mengembalikan biaya kirim (freeharge) atas kiriman apabila waktu 

penyampaiannya tidak sesuaid engan yang dijanjikan (sesuai di daftar 

harga), kecuali pada keadaan yang tertentu (Force Majoure). 

b. Garansi atas keamanan barang kiriman/titipan 

J&T Express memberikan garansi keamanan terhadap barang kiriman, 

sejak kiriman diterima sampai kiriman tiba di tujuan.  

Perlindungan Asuransi Hanya dengan membayar premi 0,25% dari 

Nilai Barang, kiriman dilindungi oleh jasa Asuransi terhadapn resiko 

kehilangan seluruh atau sebagian isi kiriman dan kerusakan seluruh atau 

sebagian isi kiriman. Apabila kiriman tidak diasuransikan, maka 

penggantian atas resiko kehilangan dan kerusakan adalah hanya 
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Maksimal 10 (sepuluh) kali dari biaya kirim saja dengan maksimal Rp 

750.000,-(untuk Domestik) dan Rp 1.000.000,-(untuk International).  

4.1.6 J&T Express Jepara 

J&T Express Jepara mulai beroperasi di Jepara pada tahun 2015. Pada 

awalnya hanya terdiri dari satu cabang saja, yaitu J&T Express cabang Jepara 

dengan jumlah karyawan 9 orang yang terdiri koordinator, sprinter, admin dan 

transporter. Koordinator J&T Express cabang Jepara yaitu Ahmad Kholil. 

Pada tahun 2016 J&T Express Jepara membuka cabang di 2 kecamatan 

yaitu J&T Express cabang Bangsri dan J&T Express cabang Pecangaan. 

Tahun 2018 J&T Express Jepara kembali membuka cabang yaitu J&T 

Express cabang Mayong, J&T Express cabang Welahan, dan J&T Express 

cabang Wonorejo. Tidak berhenti smpai disitu, pada tahun 2019 J&T Express 

Jepara kembali membuka 3 cabang yaitu J&T Express cabang Ngabul, J&T 

Express cabang Kalinyamatan, J&T Express cabang Kelet. 

Untuk jumlah karyawan keseluruhan J&T Express Jepara dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1  

Jumlah Karyawan J&T Express Jepara  

KANTOR CABANG J&T 

EXPRESS JEPARA 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cabang Jepara 9 9 11 12 12 

Cabang Bangsri - 9 12 13 14 

Cabang Pecangaan - 8 12 13 13 

Cabang Mayong - - - 8 9 

Cabang Welahan - - - 7 8 

Cabang Wonorejo - - - 12 13 

Cabang Ngabul - - - - 13 

Cabang Kalinyamatan - - - - 8 

Cabang Kelet -  - - 8 

JUMLAH 9 26 35 65 98 

Sumber : J&T Express Jepara 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah karyawan dari 

tahun ke tahun semakin bertambah. Hal itu disebabkan karena setiap tahun 

J&T Express Jepara membuka cabang. Dalam hal ini praktik manajemen 

seperti kompensasi dan keadilan procedural memiliki peran yang penting 

dalam meningkatkan employee engagement. Menurut Wiley dan Blackwell 

(2009) employee engagement merupakan penghayatan seorang karyawan 

terhadap tujuan dan pemusatan energi yang muncul dalam bentuk inisiatif, 

adaptibilitas, usaha, dan kegigihan yang mengarah kepada tujuan organisasi 

sehingga karyawan yang memiliki employee engagement yang tinggi akan 

menampilkan kinerja yang baik. Oleh sebab itu, ketika kompensasi dan 

keadilan prosedural di suatu perusahaan berjalan dengan baik maka akan 
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meningkatkan employee engagement, serta meningkatkan kualitas kerja dari 

karyawan sehingga target dari perusahaan dapat terpenuhi. 

4.2 Uji Deskriptif Responden 

Uji deskriptif responden memberikan gambaran mengenai karakteristik 

responden yang diukur dengan skala nominal yang menunjukkan presentase 

jenis kelamin, pendidikan, usia dan masa kerja. 

Dalam penelitian ini diperlukan sampel sebanyak 98 orang. Oleh karena 

itu, peneliti mengambil data dari seluruh karyawan J&T Express Jepara yang 

terdiri dari J&T Express cabang Jepara 12 orang, J&T Express cabang 

Bangsri 14 orang, J&T Express cabang Pecangaan 13 orang, J&T Express 

cabang Mayong 9 orang, J&T Express cabang Welahan 8 orang, J&T Express 

cabang Wonorejo 13 orang, J&T Express cabang Ngabul 13 orang, J&T 

Express cabang Kalinyamatan 8 orang dan J&T Express cabang Kelet 8 

orang.  

4.2.1 Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Analisis terhadap responden menurut jenis kelamin untuk mengetahui 

proporsi jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Jenis kelamin Responden 

 

 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1. Wanita 18 18,4 % 

2. Laki-laki 80 81,6 % 

Jumlah 98 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
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Berdasarkan data di atas menggambarkan komposisi jenis kelamin 

responden, dimana 18,4% responden berjenis kelamin wanita dan 81,6% 

berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi laki-laki 

dalam responden yang diambil lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

responden perempuan. Hal ini menjelaskan bahwa karyawan laki-laki memiliki 

keterikatan yang tinggi terhadap perusahaan. Selain itu karyawan J&T Express 

Jepara sebagian besar adalah laki-laki. 

4.2.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Analisis terhadap responden berdasarkan pendidikan untuk mengetahui 

proporsi tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Pendidikan Responden  

No Pendidikan Frekuensi Persentase 

1. SD 0 0 

2. SMP 0 0 

3. SMA 85 86,7 % 

4. D3 2 2,1 % 

5. S1 11 11,2 % 

Jumlah 98 100 % 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

Berdasarkan data di atas menggambarkan pendidikan responden, dimana 

sebanyak 85 orang pendidikan SMA dengan persentase 86,7%, 2 orang 

pendidikan D3 dengan presentase 2,1% dan 11 orang pendidikan S1 dengan 

persentase sebanyak 11,2%. Karyawan lebih banyak berpendidikan SMA 
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karena yang dibutuhkan paling banyak ada pada bagian sprinter. Sprinter 

merupakan bagian yang melakukan pengiriman paket-paket ke alamat penerima 

dan untuk bagian sprinter pendidikan minimal SMA. 

4.2.3 Identifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Proporsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4  

Usia Responden  

No Usia Frekuensi Persentase 

1. < 25 tahun 40 40,8 % 

2. 26 – 30 tahun 51 52,1 % 

3. > 30 tahun 7 7,1 % 

Jumlah 98 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

Responden berdasarkan umur dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu < 

25 tahun, 26-30 tahun dan > 30 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

responden yang berusia < 25 tahun sebanyak 40 orang dengan persentase 

40,8%, responden dengan rentang usia 26-30 tahun sebanyak 51 orang dengan 

prosentase 52,1% dan responden dengan usia > 30 tahun sebanyak 7 orang 

dengan prosentase 7,1%.  

Karyawan di J&T Express Jepara lebih banyak berusia antara 26-30 tahun 

karena pada usia tersebut karyawan sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya 

sehingga akan terus mempertahankan pekerjaan. 
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4.2.4 Identifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Analisis terhadap responden berdasarkan masa kerja untuk mengetahui 

proporsi masa kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5  

Masa Kerja Responden  

No Masa Kerja Frekuensi Persentase 

1. 1 Tahun 33 33,7 % 

2. 2 Tahun 30 30,6 % 

3. 3 Tahun 9 9,2 % 

4. 4 Tahun 17 17,3 % 

5. > 4 Tahun 9 9,2 % 

Jumlah 98 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan responden berdasarkan masa 

kerja. Responden yang berkerja selama 1 tahun sebanyak 33 orang dengan 

persentase 33,7%, responden yang bekerja selama 2 tahun sebanyak 30 orang 

dengan prosentase 30,6%, responden yang bekerja selama 3 tahun sebanyak 9 

orang dengan persentase 9,2%, responden yang bekerja selama 4 tahun 

sebanyak 17 orang dengan persentase 17,3% dan responden yang bekerja 

selama >4 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase 9,2%. Pada saat 

penelitian karyawan J&T Express Jepara lebih banyak pada masa kerja selama 

1 tahun, karena pada tahun 2018 dan 2019 J&T Express Jepara baru membuka 

cabang di beberapa kecamatan dan mengambil karyawan dalam jumlah 

lumayan banyak. Oleh karena itu, lebih banyak yg masa kerjanya 1 tahun. 
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4.3 Deskripsi Variabel 

Deskripsi variabel dilakukan untuk menganalisa hasil jawaban dari 

responden mengenai pertanyaan dalam kuesioner terkait dengan employee 

engagement, kompensasi dan keadilan prosedural yang disebar peneliti pada 98 

karyawan J&T Express Jepara. 

4.3.1 Deskripsi Variabel Employee Engagement 

Variabel employee engagement dalam penelitian ini diukur dengan 3 

indikator pertanyaan. Berikut indikatornya : 1.Saya melakukan pekerjaan 

dengan penuh semangat 2.Saya merasa bangga dengan pekerjaan yang saya 

lakukan 3.Saya merasa asik dalam bekerja sehingga terkadang lupa waktu. 

Masing-masing pertanyaan menggunakan skor 1 sampai 5. Hasil tanggapan 

atau jawaban responden terhadap pertanyaan yang berkaitan employee 

engagement disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Employee Engagement (Y)  

Pertanyaan 
Jawaban Responden 

Mean 
STS TS N S SS 

Y1 
0 3 29 36 30 

3,95 
  3% 29% 37% 31% 

Y2 
0 7 26 42 23 

3,83 
  7% 27% 43% 23% 

Y3 
0 10 19 38 31 

3,92 
  10% 19% 39% 32% 

                 Sumber : Data Primer Diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 

mendominasi mengenai pertanyaan dalam variabel employee engagement 

adalah jawaban setuju (S) dengan nilai paling tinggi sebesar 43% atau 42 

responden pada butir pertanyaan nomor 2. Selain itu nilai presentase paling 

rendah terdapat pada butir pertanyaan nomor 1 sebesar 3% atau 3 responden 

dengan jawaban tidak setuju (TS). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 98 responden sebagian besar 

responden setuju (S) adanya employee engagement disebabkan oleh karena 

karyawan merasa bangga dengan pekerjaan dilakukan. 

Dilihat dari nilai rata-rata responden yang menjawab pertanyaan variabel 

Y yang mempunyai pengaruh terbesar adalah pertanyaan Y1 senilai 3,95. 

4.3.2 Deskripsi Variabel Kompensasi 

Variabel kompensasi dalam penelitian ini diukur dengan 4 indikator 

pertanyaan. Berikut indikatornya : 1.Gaji yang diterima sesuai dengan 

pendidikan dan masa kerja 2.Insentif yang sesuai dengan pengorbanan 

3.Fasilitas yang diberikan perusahaan perusahaan sudah memadai 

4.Tunjangan yang diberikan sesuai dengan peranan/posisi di perusahaan. 

Masing-masing pertanyaan menggunakan skor 1 sampai 5. Hasil tanggapan 

atau jawaban responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan 

kompensasi disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompensasi (X1) 

Pertanyaan 
Jawaban Responden 

Mean 
STS TS N S SS 

X1.1 
0 7 27 41 23 

3,82 
  7% 28% 42% 23% 

X1.2 
0 5 26 39 28 

3,92 
  5% 26% 40% 29% 

X1.3 
0 7 28 32 31 

3,89 
  7% 28% 33% 32% 

X1.4 
0 9 24 40 25 

3,83 
  9% 24% 41% 26% 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 

mendominasi mengenai pertanyaan dalam variabel kompensasi adalah 

jawaban setuju (S) dengan nilai paling tinggi sebesar 42% atau 41 responden 

pada butir pertanyaan nomor 1. Selain itu, nilai presentasi paling rendah 

terdapat pada butir pertanyaan nomor 2, dengan nilai 5% atau 5 responden 

dengan jawaban tidak setuju (TS). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 98 responden sebagian besar 

responden setuju (S) bahwa praktik kompensasi di perusahaan  berdasarkan 

gaji yang diterima sesuai dengan pendidikan dan masa kerja.  

Dilihat dari nilai rata-rata responden yang menjawab pertanyaan variabel 

X1 yang mempunyai pengaruh terbesar adalah pertanyaan X1.2 senilai 3,92. 
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4.3.3 Deskripsi Variabel Keadilan Prosedural  

Variabel keadilan prosedural dalam penelitian ini diukur dengan 7 

indikator pertanyaan. Berikut indikatornya : 1.Setiap pegawai dapat 

menyatakan pandangan dan perasaan selama perusahaan menerapkan 

peraturan 2.Setiap pegawai ikut serta mengawasi peraturan perusahaan yang 

diterapkan 3.Perusahaan menerapkan peraturan secara konsisten 4.Semua 

karyawan mendapatkan perlakuan yang sama 5.Peraturan-peraturan 

perusahaan dibuat berdasarkan informasi yang akurat 6.Persatuan pegawai 

dapat memberikan koreksi terkait penerapan peraturan perusahaan 

7.Peraturan-peraturan perusahaan menjunjung tinggi standar moral dan etika. 

Hasil tanggapan atau jawaban responden terhadap pertanyaan yang berkaitan 

dengan keadilan prosedural disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Keadilan Prosedural (X2) 

 

STS TS N S SS
0 8 31 35 24

8% 32% 36% 24%
0 9 23 40 26

9% 23% 41% 27%
0 1 34 37 26

1% 35% 38% 26%
0 13 23 40 22

13% 24% 41% 22%
0 9 24 33 32

9% 24% 34% 33%
0 3 28 44 23

3% 29% 45% 23%
0 3 22 46 27

3% 22% 47% 28%

X2.6 3,89

X2.7 3,99

X2.3 3,9

X2.4 3,72

X2.5 3,9

Pertanyaan
Jawaban Responden

Mean

X2.1 3,77

X2.2 3,85

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 

mendominasi mengenai pertanyaan dalam variabel keadilan prosedural adalah 

jawaban setuju (S) dengan nilai paling tinggi sebesar 47% atau 46 responden 

pada butir pertanyaan nomor 7. Selain itu, nilai presentasi paling rendah 

terdapat pada butir pertanyaan nomor 3, dengan nilai 1% atau 1 responden 

dengan jawaban tidak setuju (TS).  

Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 98 responden sebagian besar 

responden setuju (S) bahwa praktik keadilan prosedural di perusahaan 

menunjukkan bahwa peraturan-peraturan perusahaan menjunjung tinggi 

standar moral dan etika.  

Dilihat dari nilai rata-rata responden yang menjawab pertanyaan variabel 

X2 yang mempunyai pengaruh terbesar adalah pertanyaan X2.7 senilai 3,99. 

4.4 Analisis dan Pembahasan 

4.4.1 Uji Kualitas Data 

4.4.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengatur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Hasil analisis validitas ditunjukkan dengan membandingkan rhitung 

dengan rtabel. Sedangkan nilai rhitung dapat dilihat dalam corrected item total 

corelation pada program SPSS. Kemudian untuk pengambilan keputusan, 
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jika rhitung> rtabel maka variabel yang diteliti valid. Hasil uji validitas dengan 

program SPSS versi 21 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 
Pearson 

Corelation 
rtabel N Keterangan 

Kompensasi (K) 

K1 0,890 0,1654 98 Valid 

K2 0,796 0,1654 98 Valid 

K3 0,837 0,1654 98 Valid 

 K4 0,902 0,1654 98 Valid 

Keadilan 

Prosedural (KP) 

KP1  0,792 0,1654 98 Valid 

KP2  0,817 0,1654 98 Valid 

KP3  0,792 0,1654 98 Valid 

KP4  0,830 0,1654 98 Valid 

KP5  0,876 0,1654 98 Valid 

KP6  0,590 0,1654 98 Valid 

KP7  0,713 0,1654 98 Valid 

Employee 

Engagement (EE) 

EE1  0,855 0,1654 98 Valid 

EE2  0,848 0,1654 98 Valid 

EE3  0,900 0,1654 98 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa item pertanyaan yang diajukan 

dengan 14 pertanyaan yang ditanyakan unuk responden dinyatakan valid. 

Berdasarkan pengujian validitas seluruh butir pertanyaan untuk ketiga hasil 

tersebut, diperoleh data yang menyatakan bahwa dari 14 item pernyataan yang 

diberikan kepada 98 responden mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel atau 
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ditemukan nilai corrected item correlation lebih besar dari 0,1654 yang 

berarti valid.  

4.4.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke 

waktu. Hasil analisis reliabilitas dapat dilihat pada program SPSS dan 

ditunjukkan dengan besarnya nilai Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach alpha > 0,60 (Ghozali, 2009). Hasil 

uji reliabilitas terhadap kuesioner pada masing-masing variabel penelitian 

dengan SPSS versi 21 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pernyataan dari 

variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Hal tersebut 

ditunjukkan nilai Cronbach alpha atas variabel kompensasi (X1) sebesar 

0,879, variabel keadilan prosedural (X2) sebesar 0,889 dan variabel 

Variabel 
Cronbach 

alpha  

Standar 

Uji 
Keterangan 

Kompensasi (K) 0,879 0,6 Reliabel  

Keadilan Prosedural (KP) 0,889 0,6 Reliabel  

Employee Engagement (EE) 0,836 0,6 Reliabel  
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Unstandardized 

Residual

98

Mean 0

Std. Deviation 1,63150432

Absolute 0,085

Positive 0,085

Negative -0,065

0,837

0,486Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N

Normal 

Parameters
a,b

Most Extreme 

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

employee engagement (Y) sebesar 0,836. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua pertanyaan yang digunakan untuk semua variabel dalam penelitian ini 

adalah reliabel.  

4.4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.4.2.1  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Dalam penelitian ini  menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Apabila 

nilai dari probabilitas uji (K-S) lebih besar dari alfa (0,05) maka data 

menunjukkan berdistribusi normal,  sebaliknya jika dari probabilitas uji (K-

S) lebih kecil dari alfa (0,05) maka data menunjukkan tidak berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Z 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Lampiran 3 
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Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 0,837 dan Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,486 yang dimana lebih besar dari (>) 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

Gambar 4.2 

Grafik Histogram Uji Normalitas 

                                              

 

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal dikarenakan gambar grafik berbentuk seperti lonceng atau lebih 

tinggi di tengah.  
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4.4.2.2 Uji Multikoliniearitas  

Uji multikolonearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi 

antar variabel independent, jika terjadi kolerasi maka terdapat problem 

multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

di antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilakukan dengan 

menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independent, nilai tolerance, 

atau nilai Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi menunjukan 

adanya multikolonieritas diantarnya bisa dilihat dari nilai VIF, apabila nilai 

VIF di bawah angka 10 (Nilai VIF < 10) maka dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antar variabel independen (Ghozali, 2013).  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 
    

Kompensasi (X1) 
,658 1,521 

Keadilan Prosedural (X2) 

,658 1,521 

a. Dependent Variable: Employee Engagement (Y) 

 

   Sumber Data : Lampiran 3 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tidak ada variabel independent 

yang memiliki nilai Tolerance <0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar 
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variabel dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal 

yang sama, dimana tidak ada variabel independent yang nilai VIFnya lebih 

dari 10. Nilai VIF variabel kompensasi sebesar 1,521 dan nilai VIF variabel 

keadilan prosedural sebesar 1,521. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas atau problem antara variabel independent 

dalam model regresi penelitian ini, sehingga data tersebut dapat digunakan. 

4.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas   

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskesdastisitas atau tidak terjadi 

heteroskesdatisitas. 

Gambar 4.3 

Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan gambar 4.3, grafik scatterplot menunjukkan bahwa data 

atau titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola yang jelas, 

yang tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

eteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai 

untuk memprediksi variabel kompensasi dan keadilan prosedural terhadap 

employee engagement di J&T Express Jepara. 

Sesuai dengan pernyataan Ghozali (2013), bahwa jika ada pola tertentu 

seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang 

atau melebar kemudian menyempit), dan jika tidak ada pola yang jelas serta 

titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah agka nol pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menegaskan hasil uji 

heteroskedastisitas di atas maka peneliti melakukan uji heteroskedastisitas 

dengan metode Glejser dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,410 ,667  ,614 ,541 

Kompensasi (X1) ,008 ,044 ,024 ,191 ,849 

Keadilan Prosedural (X2) ,025 ,028 ,112 ,894 ,373 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber Data : Lampiran 3 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

signifikansi pada semua variabel independent (kompensasi dan keadilan 

prosedural) tidak ada yang signifikan secara statistik karena nilai Sig > 0,05. 

Nilai Sig untuk variabel kompensasi yaitu sebesar 0,849 dan variabel 

keadilan prosedural sebesar 0,373. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan 

sebagai alat analisis statistik karena penelitian ini dirancang untuk meneliti 

pngaruh variabel independent terhadap variabel dependent dimana variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Data penelitian 

diolah menggunakan program SPSS. Dengan rumus:   

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε  

Dimana:  

Y   = Employee Engagement  

X1    = Kompensasi  

X2    = Keadilan Prosedural 

α      = Konstanta  

β1, β2  = Koefisien Regresi  

ε    = Erorr 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,136 1,020  2,095 ,039 

Kompensasi (X1) ,413 ,067 ,546 6,180 ,000 

Keadilan Prosedural 

(X2) 

,118 ,043 ,242 2,736 ,007 

a. Dependent Variable: Employee Engagement (Y) 

Sumber Data : Lampiran 3  

 

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linier berganda dapat disusun 

sebagai berikut: 

Y = 2,136 + 0,413X1 + 0,118X2+ e 

Interpretasi: 

1. Konstanta bernilai positif sebesar 2,136, hal ini menunjukkan bahwa 

apabila kompensasi dan keadilan prosedural jika dianggap konstan (0), 

maka nilai employee engagement sebesar 2,136. 

2. Koefisien regresi variabel kompensasi bernilai positif sebesar 0,413. Hal 

ini berarti bahwa jika kompensasi ditingkatkan satu satuan dengan 

catatan variabel keadilan prosedural dianggap konstan, maka akan 

meningkatkan employee engagement sebesar 0,413. 
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3. Koefisien regresi variabel keadilan prosedural bernilai positif sebesar 

0,118. Hal ini berarti bahwa jika keadilan prosedural ditingkatkan satu 

satuan dengan catatan variabel kompensasi dianggap konstan, maka 

akan meningkatkan employee engagement sebesar 0,118. 

4.4.4 Uji Hipotesis 

Alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 

dengan metode analisis regresi linier  berganda, analisis ini bertujuan untuk 

mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

independent berdasarkan nilai variabel independent yang diketahui (Gujarati, 

2003).  

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing 

variabel independent. Koefisien ini di peroleh dengan memprediksi nilai 

variabel dependen dengan suatu persamaan. Untuk menilai goodness of fit 

suatu model secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai 

statistik F, dan nilai satistik t.  

4.4.4.1  Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat kesesuaian model regresi yang telah 

dibuat. Uji F adalah uji secara bersama-sama yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh kompensasi (X1) dan keadilan prosedural (X2) terhadap 

employee engagement (Y). Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 270,621 2 135,311 49,786 ,000
b
 

Residual 258,195 95 2,718   

Total 528,816 97    

a. Dependent Variable: Employee Engagement (Y) 

b. Predictors: (Constant), Keadilan Prosedural (X2), Kompensasi (X1) 

Sumber Data : Lampiran 3 

Hipotesis  

H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan variabel kompensasi 

dan keadilan prosedural terhadap employee engagement di J&T Express 

Jepara. 

Ha = Ada pengaruh yang signifikan secara simultan variabel kompensasi dan 

keadilan prosedural terhadap employee engagement di J&T Express Jepara. 

1. Kriteria Pengujian 

Jika Fhitung  < Ftabel , maka H0 diterima 

Jika Fhitung  >  Ftabel , maka H0 ditolak 

Atau 

Jika Sig > 0,05, maka H0 diterima 

Jika Sig < 0,05, maka H0 ditolak 
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2. Menghitung nilai F 

Dengan level of significant 5% dan df pembilang k-1= 2-1 = 1 dan 

penyebut n-k= 98-2 = 96, maka diperoleh nilai Ftabel = 3,94 

3. Keputusan Uji 

Maka untuk Fhitung (49,786) > Ftabel (3,94) maka H0 ditolak, jadi secara 

simultan ada pengaruh antara kompensasi dan keadilan prosedural terhadap 

employee engagement di J&T Express Jepara.  

4.4.4.2  Uji T (Uji Parsial) 

 Uji T (Uji Parsial) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh secara signifikan antara masing-masing variabel independent 

(kompensasi dan keadilan prosedural) secara individual terhadap variabel 

dependent (employee engagement) yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. 

Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan jika nilai 

probability t lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,136 1,020  2,095 ,039 

Kompensasi (X1) ,413 ,067 ,546 6,180 ,000 

Keadilan Prosedural (X2) ,118 ,043 ,242 2,736 ,007 

a. Dependent Variable: Employee Engagement (Y)  

Sumber Data: Lampiran 3 
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Berdasarkan tabel di atas untuk mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independent secara parsial terhadap variabel 

dependent sebagai berikut: 

1. Variabel Kompensasi Terhadap Employee Engagement  

a. Hipotesis  

H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel 

kompensasi terhadap employee engagement di J&T Express Jepara. 

Ha = Ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel kompensasi 

terhadap employee engagement di J&T Express Jepara. 

b. Kriteria Pengujian 

Jika thitung < ttabel , maka H0 diterima 

Jika thitung > ttabel , maka H0 ditolak 

Atau  

Jika Sig > 0,05, maka H0 diterima 

Jika Sig < 0,05, maka H0 ditolak 

c. Menghitung nilai t 

Dengan taraf nyata (α) = 5% / 2 = 0,025 pengujian 2 sisi dengan derajat 

kebebasan (degree of freedom) yaitu df = 98 – 2 = 96 diperoleh ttabel = 

1,980 dan dari hasil regresi linier berganda diperoleh  thitung  = 6,180 
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d. Keputusan Uji 

Maka untuk thitung (6,180) > ttabel (1,980) maka H0 ditolak, jadi secara 

parsial ada pengaruh antara kompensasi terhadap employee engagement 

di J&T Express Jepara.  

2. Variabel Keadilan Prosedural Terhadap Employee Engagement  

a. Hipotesis  

H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel 

keadilan prosedural terhadap employee engagement di J&T Express 

Jepara. 

Ha = Ada pengaruh yang signifikan secara parsial keadilan prosedural 

terhadap employee engagement di J&T Express Jepara. 

b. Kriteria Pengujian 

Jika thitung < ttabel , maka H0 diterima 

Jika thitung > ttabel , maka H0 ditolak 

Atau  

Jika Sig > 0,05, maka H0 diterima 

Jika Sig < 0,05, maka H0 ditolak 

c. Menghitung nilai t 

Dengan taraf nyata (α) = 5% / 2 = 0,025 pengujian 2 sisi dengan derajat 

kebebasan (degree of freedom) yaitu df = 98 – 2 = 96 diperoleh ttabel = 

1,980 dan dari hasil regresi linier berganda diperoleh  thitung  = 2,736 
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d. Keputusan Uji 

Maka untuk thitung (2,736) > ttabel (1,980) maka H0 ditolak, jadi secara 

parsial ada pengaruh antara keadilan prosedural terhadap employee 

engagement di J&T Express Jepara.  

4.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui presentase 

variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independent yang ada di dalam model. Nilai koefisien determinasi adalah 0-1, 

dan nilai R
2 

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independent 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel (Ghozali, 2013).  

Tabel 4.17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

 

  Sumber Data : Lampiran 3 

Hasil pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 21, 

maka diketahui koefisien determinasi (R
2
)  yaitu sebesar 0,512. Hal ini berarti 

51,2% employee engagement dapat dijelaskan oleh variabel kompensasi dan 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,715
a
 ,512 ,501 1,649 

a. Predictors: (Constant), Keadilan Prosedural (X2), Kompensasi (X1) 

b. Dependent Variable: Employee Engagement (Y) 
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keadilan prosedural, dengan kata lain bahwa variabel independent 

memberikan pengaruh bersama sekitar 51,2% terhadap variabel dependent. 

Sedangkan sisanya adalah 100% - 51,2% = 48,8% employee engagement 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

4.4.5 Pembahasan 

1. Pengaruh kompensasi terhadap employee engagement 

Dengan perhitungan  thitung (6,180) > ttabel (1,980)  dan sig 0,000 < 0,05 

maka H0 ditolak atau Ha diterima, sehingga dinyatakan ada pengaruh 

antara kompensasi terhadap employee engagement di J&T Express 

Jepara. Jika perusahaan melakukan praktik kompensasi dengan baik maka 

employee engagement juga akan meningkat atau semakin layak 

kompensasi akan meningkatkan keterikatan karyawan, sehingga 

perusahaan dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.  

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

employee engagement di J&T Express Jepara. Hal ini dapat diartikan jika 

gaji yang diterima karyawan sesuai dengan pendidikan dan masa kerja 

maka semangat kerja menjadi lebih tinggi, dedikasi meningkat dan 

karyawan bekerja dengan asik sehingga lupa waktu.   

Ketika karyawan mendapatkan insentif yang sesuai dengan 

pengorbanan juga dapat meningkatkan semangat dan dedikasi dalam 

bekerja. Adanya fasilitas perusahaan yang memadai dan tunjangan sesuai 
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dengan peranan juga dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga 

karyawan asik dalam bekerja sampai lupa waktu sehingga dapat 

meningkatkan employee engagement di J&T Express Jepara. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2012) yang 

menyatakan bahwa kompensasi signifikan mempengaruhi employee 

engagement di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Semakin baik 

pelaksanaan kompensasi di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), maka 

akan semakin meningkatkan employee engagement di kalangan 

karyawan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2016) juga memberikan 

hasil yang sesuai, yaitu secara simultan variabel kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap keterikatan karyawan di Divisi Strategi Procurement 

Grup (SCG) pada Bank Syariah Mandiri.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Antonius M Claret (2014) yang menyatakan bahwa 

kompensasi tidak berpengaruh terhadap tingkat employee engagement 

karyawan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 

2. Pengaruh keadilan prosedural terhadap employee engagement 

Dengan perhitungan thitung (2,736) > ttabel (1,980) dan sig 0,007 < 0,05 

maka H0 ditolak atau Ha diterima, sehingga dinyatakan ada pengaruh 

antara keadilan prosedural terhadap employee engagement di J&T 

Express Jepara. Jika perusahaan melakukan praktik keadilan prosedural 
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dengan baik maka employee engagement juga akan meningkat atau 

semakin baik tingkat penerapan peraturan di perusahaan maka akan 

meningkatkan keterikatan karyawan, sehingga perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

keadilan prosedural mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

employee engagement di J&T Express Jepara. Hal ini dapat diartikan jika 

keadilan prosedural di J&T Express Jepara berjalan dengan baik 

diantaranya karyawan dapat menyatakan pandangan dan perasaan serta 

ikut serta mengawasi peraturan perusahaan yang diterapkan dan 

menerapkan peraturan yang konsisten maka semangat dan dedikasi 

karyawan dalam bekerja akan semakin meningkat.   

Di J&T Express Jepara tidak ada kelompok yang diistimewakan dalam 

penerapan peraturan sehingga karyawan merasa nyaman dalam bekerja 

sehingga terkadang lupa waktu. Hal tersebut dapat meningkatkan 

employee engagement di perusahaan.  

Peraturan-peraturan perusahaan dibuat berdasarkan informasi yang 

akurat dan karyawan dapat memberikan koreksi terkait penerapan 

perusahaan maka akan meningkatkan semangat, dedikasi dan karyawan 

asik dalam bekerja sehingga lupa waktu.  

Penilaian karyawan J&T Express Jepara mengenai indikator etika dan 

moral menunjukkan bahwa peraturan yang diterbitkan telah menjunjung 
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etika dan moral. Peraturan-peraturan perusahaan sesuai dengan standar 

moral dan etika dimana peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan 

dengan perundangan yang diterbitkan pemerintah. Hal tersebut dapat 

meningkatkan semangat, dedikasi dan karyawan akan asik dalam bekerja.  

Berdasarkan hal tersebut, maka semakin baik praktik keadilan 

prosedural di J&T Express Jepara maka akan meningkatkan employee 

engagement. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Riza, Muhammad (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

pengaruhnya keadilan prosedural maka semakin tinggi employee 

engagement, dan semakin buruk keadilan prosedural maka semakin 

rendah employee engagement. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rukmana, Asep (2012) yang menyatakan bahwa keadilan prosedural 

mempengaruhi employee engagement karyawan BPJS Ketenagakerjaan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2016) juga memberikan 

hasil yang sesuai, yaitu Keadilan prosedural  berpengaruh signifikan 

terhadap keterikatan karyawan di Divisi Strategi Procurement Grup 

(SCG) pada Bank Syariah Mandiri.  


