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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum PT Ritz Art Galery Jepara 

PT Ritz Art Galery Jepara merupakan perusahaan industri meubel kayu jati 

beralamatkan di Jl. Sunan Mantingan Ds. Karang kebagusan Rt, 02 Rw. 01, 

Jepara. Modal kepemilikan 100 % adalah modal sendiri dan komoditi ekspor 

dengan tujuan ke Inggris, Rusia, America, Dubai, Singapor, China, Australia serta 

domestik. Untuk penjualan, tiap bulan PT Ritz Art Galery Jepara mampu 

melakukan pengiriman 1-2 kontainer dengan masing-masing kontainer berisi ± 

200 piece dan mampu mendatangkan keuntungan 20% dari penjualan seluruhnya. 

Semua kebijakan di dalam lingkungan PT Ritz Art Galery Jepara tergantung pada 

pemilik, dan dibantu oleh 1 manager. Urusan bagian keuangan dilaksanakan oleh 

karyawan bagian keuangan yang sekaligus merangkap sebagai sekretaris. Bagian 

gudang bekerja untuk meneliti barang-barang yang akan dikirim. Bagian 

pengawas bertugas untuk mengawasi karyawan produksi dan hasil produksi. 

4.2. Deskripsi Responden 

Sebelum masuk dalam tahap pengujian, terlebih dahulu akan dikemukakan 

gambaran karakteristik-karakteristik responden, tujuannya untuk menampilkan 

informasi-informasi relevan yang terkandung dalam data tersebut. Deskriptif 

demografi responden memberikan gambaran mengenai karakteristik responden 

yang menunjukkan besarnya presentasi jenis kelamin dan pendidikan terakhir 

karyawan PT Ritz Art Galery Jepara.  
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Tabel 4. 1. Deskriptif Responden 

No Keterangan Jumlah Persentasi 

1. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

28 

37 

 

43% 

57% 

Jumlah 65 100% 

2. Pendidikan Terakhir: 

a. SLTA 

b. Diploma 

c. Sarjana 

 

58 

5 

2 

 

89.2% 

7.6% 

3.2% 

Jumlah 65 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019. 

Data di atas menunjukkan bahwa responden penelitian ini yaitu karyawan 

PT Ritz Art Galery Jepara. Sebagian besar karyawan PT Ritz Art Galery Jepara 

yang menjadi responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 37 orang atau 57% dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 

orang atau 43%. Latar belakang pendidikan karyawan PT Ritz Art Galery Jepara 

didominasi yang berpendidikan SMA yaitu sebanyak 58 orang atau sebesar 89.2% 

kemudian D3 sebanyak 5 orang atau sebesar 7.6%, S1 sebanyak 2 orang atau 

sebesar 3.2%.  

4.3. Deskripsi Variabel 

Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi di tiap 

pernyataan adalah 5 dan skor terendah adalah 1. 

4.3.1. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konflik (X1) 

Indikator-indikator dari variabel konflik (X1) terbagi atas delapan indikator, 

yaitu 1) Rasa iri hati dan dendam, 2) Konflik karena salah anggapan, 3) 

Komunikasi yang buruk, 4) Ketidak percayaan, 5) Munculnya ketegangan 
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hubungan, 6) Kepentingan Bersama, 7) Adanya maksud kerjasama, dan 8) 

Perilaku terang-terangan menghancurkan pihak lain. Adapun hasilnya dapat 

dilihat di bawah ini: 

Tabel 4. 2.  

Distribusi Frekuensi Variabel Konflik (X1) 

Item 

Pernyataan 

SS S N TS STS 
Skor 

F % F % F % F % F % 

X11 28 43.1 21 32.3 15 23.1 1 1.5 0 0 271 

X12 21 32.3 41 63.1 3 4.6 0 0 0 0 278 

X13 24 36.9 26 40.0 14 21.5 1 1.5 0 0 268 

X14 27 41.5 26 40.0 12 18.5 0 0 0 0 275 

X15 26 40.0 33 50.8 6 9.2 0 0 0 0 280 

X16 36 55.4 20 30.8 9 13.8 0 0 0 0 287 

X17 31 47.7 33 50.8 1 1.5 0 0 0 0 289 

X18 39 60.0 20 30.8 6 9.2 0 0 0 0 293 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan perlakuan terhadap karyawan menimbulkan 

kecemburuan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel konflik 

untuk item pernyataan 1 (X11) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 75.4% 

sebanyak 49 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa adanya 

perbedaan perlakuan terhadap karyawan menimbulkan kecemburuan. 

2. Perbedaan pendapat antar karyawan membuat karyawan kurang suka 

dengan karyawan lainnya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel konflik 

untuk item pernyataan 2 (X12) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 
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memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 95.4% 

sebanyak 62 responden. Artinya, responden setuju bahwa perbedaan pendapat 

antar karyawan membuat karyawan kurang suka dengan karyawan lainnya. 

3. Komunikasi yang kurang baik terjalin menimbulkan perbedaan pendapat 

karyawan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel konflik 

untuk item pernyataan 3 (X13) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 76.9% 

sebanyak 50 responden. Artinya, responden setuju bahwa komunikasi yang 

kurang baik terjalin menimbulkan perbedaan pendapat karyawan. 

4. Karyawan meragukan kemampuan teman kerjanya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel konflik 

untuk item pernyataan 4 (X14) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 81.5% 

sebanyak 53 responden. Artinya, responden setuju bahwa karyawan meragukan 

kemampuan teman kerjanya. 

5. Kurang terjalinnya hubungan yang baik memunculkan ketegangan 

hubungan dengan karyawan lainnya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel konflik 

untuk item pernyataan 5 (X15) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 90.8% 

sebanyak 59 responden. Artinya, responden setuju bahwa kurang terjalinnya 
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hubungan yang baik memunculkan ketegangan hubungan dengan karyawan 

lainnya. 

6. Karena setiap karyawan memiliki kepentingan sendiri-sendiri maka 

memunculkan konflik diantara karyawan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel konflik 

untuk item pernyataan 6 (X16) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 86.2% 

sebanyak 56 responden. Artinya, responden sangat setuju karena setiap karyawan 

memiliki kepentingan sendiri-sendiri maka memunculkan konflik diantara 

karyawan. 

7. Karyawan mau bekerja sama supaya kepentingan mereka dapat tercapai 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel konflik 

untuk item pernyataan 7 (X17) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 98.5% 

sebanyak 64 responden. Artinya, responden setuju bahwa karyawan mau bekerja 

sama supaya kepentingan mereka dapat tercapai. 

8. Karyawan dengan terang-terangan ingin menghancurkan karyawan lainnya 

yang dianggap bisa mengganggu kepentingannya 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel konflik 

untuk item pernyataan 8 (X18) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 90.8% 

sebanyak 59 responden. Artinya, responden setuju bahwa karyawan dengan 
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terang-terangan ingin menghancurkan karyawan lainnya yang dianggap bisa 

mengganggu kepentingannya. 

4.3.2. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Komunikasi (X2) 

Indikator-indikator dari variabel komunikasi (X2) terbagi atas lima 

indikator, yaitu 1) Keterbukaan, 2) Empati, 3) Dukungan, 4) Kepositifan, dan 5) 

Kesamaan (kesetaraan). Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4. 3. 

Distribusi Frekuensi Variabel Komunikasi (X2) 

Item 

Pernyataan 

SS S N TS STS 
Skor 

F % F % F % F % F % 

X21 35 53.8 18 27.7 11 16.9 1 1.5 0 0 282 

X22 34 52.3 18 27.7 8 12.3 5 7.7 0 0 276 

X23 30 46.2 28 43.1 7 10.8 0 0 0 0 283 

X24 28 43.1 31 47.7 6 9.2 0 0 0 0 282 

X25 27 41.5 27 41.5 11 16.9 0 0 0 0 276 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Karyawan saling terbuka ketika berhubungan dengan karyawan lainnya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel komunikasi 

untuk item pernyataan 1 (X21) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 81.5% 

sebanyak 53 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa karyawan saling 

terbuka ketika berhubungan dengan karyawan lainnya. 
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2. Para karyawan memiliki rasa empati yang tinggi, merasa senasib dan 

sepenanggungan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel komunikasi 

untuk item pernyataan 2 (X22) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 80% sebanyak 

52 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa para karyawan memiliki 

rasa empati yang tinggi, merasa senasib dan sepenanggungan.  

3. Para karyawan saling mendukung demi kelancaran menyelesaikan 

pekerjaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel komunikasi 

untuk item pernyataan 3 (X23) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 89.3% 

sebanyak 58 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa para karyawan 

saling mendukung demi kelancaran menyelesaikan pekerjaan. 

4. Karyawan memberikan tanggapan positif bila ada karyawan lain yang 

membantunya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel komunikasi 

untuk item pernyataan 4 (X24) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 90.8% 

sebanyak 59 responden. Artinya, responden setuju bahwa karyawan memberikan 

tanggapan positif bila ada karyawan lain yang membantunya. 
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5. Karyawan memiliki perasaan kesamaan dalam bekerja.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel komunikasi 

untuk item pernyataan 5 (X25) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 83% sebanyak 

54 responden. Artinya, responden setuju bahwa karyawan memiliki perasaan 

kesamaan dalam bekerja.  

4.3.3. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kepribadian (X3) 

Indikator-indikator dari variabel kepribadian (X2) terbagi atas lima 

indikator, yaitu 1) Nyaman berinteraksi dengan rekan kerja dan senang 

berkelompok, 2) Mudah bekerja dengan orang lain dan pengertian, 3) Teratur dan 

fokus dalam melakukan pekerjaan, 4) Bersikap tenang dan mampu menahan 

stress, dan 5) Terbuka terhadap gagasan, kritik, dan saran dari orang lain. Adapun 

hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4. 4. 

Distribusi Frekuensi Variabel Kepribadian (X3) 

Item 

Pernyataan 

SS S N TS STS 
Skor 

F % F % F % F % F % 

X31 33 50.8 20 30.8 12 18.5 0 0 0 0 281 

X32 24 36.9 26 40.0 10 15.4 5 7.7 0 0 264 

X33 32 49.2 16 24.6 13 20.0 4 6.2 0 0 271 

X34 34 52.3 24 36.9 7 10.8 0 0 0 0 287 

X35 24 36.9 25 38.5 12 18.5 4 6.2 0 0 264 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saya merasa nyaman berinteraksi dengan rekan kerja dan senang 

berkelompok.  
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Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kepribadian 

untuk item pernyataan 1 (X31) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 81.6% 

sebanyak 53 responden. Artinya, responden setuju bahwa mereka merasa nyaman 

berinteraksi dengan rekan kerja dan senang berkelompok. 

2. Saya mudah bekerja dengan orang lain dan pengertian.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kepribadian 

untuk item pernyataan 2 (X32) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 76.9% 

sebanyak 50 responden. Artinya, responden setuju bahwa mereka mudah bekerja 

dengan orang lain dan pengertian.  

3. Saya teratur dan fokus dalam melakukan pekerjaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kepribadian 

untuk item pernyataan 3 (X33) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 73.8% 

sebanyak 48 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa mereka teratur 

dan fokus dalam melakukan pekerjaan. 

4. Saya bersikap tenang dan mampu menahan stress.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kepribadian 

untuk item pernyataan 4 (X34) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 89.2% 

sebanyak 58 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa mereka bersikap 

tenang dan mampu menahan stress.  
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5. Saya selalu terbuka terhadap gagasan, kritik, dan saran dari orang lain.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kepribadian 

untuk item pernyataan 5 (X35) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 75.4% 

sebanyak 49 responden. Artinya, responden setuju bahwa mereka selalu terbuka 

terhadap gagasan, kritik, dan saran dari orang lain.  

4.3.4. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kinerja Karyawan (Y) 

Indikator-indikator dari variabel kinerja karyawan (Y) terbagi atas lima 

indikator, yaitu 1) Tujuan, 2) Standar, 3) Alat dan Sarana, 4) Kompetensi, dan 5) 

Peluang. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4. 5. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja (Y) 

Item 

Pernyataan 

SS S N TS STS 
Skor 

F % F % F % F % F % 

Y1 28 43.1 31 47.7 6 9.2 0 0 0 0 282 

Y2 27 41.5 30 46.2 7 10.8 1 1.5 0 0 278 

Y3 31 47.7 17 26.2 16 24.6 1 1.5 0 0 273 

Y4 39 60.0 14 21.5 12 18.5 0 0 0 0 287 

Y5 19 29.2 32 49.2 10 15.4 4 6.2 0 0 261 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Karyawan memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang lebih baik 

untuk kedepannya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kinerja 

karyawan untuk item pernyataan 1 (Y1) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 
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90.8% sebanyak 59 responden. Artinya, responden setuju bahwa karyawan 

memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang lebih baik untuk kedepannya. 

2. Hasil pekerjaan yang dibuat karyawan sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan perusahaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kinerja 

karyawan untuk item pernyataan 2 (Y2) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 

87.7% sebanyak 57 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa hasil 

pekerjaan yang dibuat karyawan sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

perusahaan.  

3. Alat dan sarana yang disediakan perusahaan mampu membantu karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kinerja 

karyawan untuk item pernyataan 3 (Y3) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 

73.9% sebanyak 48 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa alat dan 

sarana yang disediakan perusahaan mampu membantu karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya.  

4. Karyawan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dia kerjakan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kinerja 

karyawan untuk item pernyataan 4 (Y4) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 
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81.5% sebanyak 53 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa karyawan 

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dia kerjakan.  

5. Karyawan diberi peluang untuk menunjukkan kemampuannya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kinerja 

karyawan untuk item pernyataan 5 (Y5) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 

78.4% sebanyak 51 responden. Artinya, responden setuju bahwa karyawan diberi 

peluang untuk menunjukkan kemampuannya.  

4.4. Uji Kualitas Data  

4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan pada 

kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji moment product 

correlation atau yang lebih dikenal dengan nama corrected item-total correlation. 

Penelitian ini menggunakan semua sampel sejumlah (n) = 65 maka besarnya df = 

65–3 = 62, dengan α = 0,05 maka diperoleh rtabel sebesar 0.246. Berikut adalah 

ukuran validitas tiap butir-butir pernyataan setiap variabel dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 



64 
 

 

Tabel 4. 6. 

Hasil Uji Validitas Variabel Konflik (X1) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X1_1 0.790 0.246 Valid 

X1_2 0.730 0.246 Valid 

X1_3 0.810 0.246 Valid 

X1_4 0.713 0.246 Valid 

X1_5 0.711 0.246 Valid 

X1_6 0.529 0.246 Valid 

X1_7 0.535 0.246 Valid 

X1_8 0.598 0.246 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel Konflik adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai corrected item-total 

correlation (rhitung) setiap item pernyataan > rtabel (0.246). 

Tabel 4. 7. 

Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi (X2) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X2_1 0.791 0.246 Valid 

X2_2 0.741 0.246 Valid 

X2_3 0.616 0.246 Valid 

X2_4 0.545 0.246 Valid 

X2_5 0.671 0.246 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel Komunikasi adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai corrected item-total 

correlation (rhitung) setiap item pernyataan > nilai rtabel (0.246). 
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Tabel 4. 8 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepribadian (X3) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X3_1 0.847 0.246 Valid 

X3_2 0.883 0.246 Valid 

X3_3 0.841 0.246 Valid 

X3_4 0.815 0.246 Valid 

X3_5 0.393 0.246 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel Kepribadian adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai corrected item-total 

correlation (rhitung) setiap item pernyataan > nilai rtabel (0.246). 

Tabel 4. 9. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

Y1 0.761 0.246 Valid 

Y2 0.739 0.246 Valid 

Y3 0.845 0.246 Valid 

Y4 0.775 0.246 Valid 

Y5 0.846 0.246 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel kinerja karyawan adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai corrected 

item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > rtabel (0.246). 

4.4.2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal 

ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden 

yang sama. Untuk ukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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koefisien Cronbach Alpha > 0.60 menunjukkan suatu konstruk atau variabel 

tersebut reliabel. 

Tabel 4. 10. 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Penelitian Cronbach Alpha Kesimpulan 

Konflik (X1) 0.831 Reliabel 

Komunikasi (X2) 0.703 Reliabel 

Kepribadian (X3) 0.801 Reliabel 

Kinerja (Y) 0.852 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk 

masing-masing variabel penelitian, nilainya lebih dari 0.60, yaitu 0.831 untuk 

variabel konflik (X1), 0.703 untuk variabel komunikasi (X2), 0.801 untuk variabel 

kepribadian (X3) dan 0.852 untuk variabel kinerja (Y), yang  menunjukkan dapat 

diterimanya derajat reliabilitas. Dapat disimpulkan bahwa instrumen pada masing-

masing variabel penelitian memiliki kestabilan dan konsistensi responden dalam 

menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan yang 

merupakan dimensi suatu variabel yang disusun dalam suatu bentuk kuesioner. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier harus terpenuhi beberapa pengujian prasyarat 

analisis atau asumsi klasik, antara lain asumsi normalitas, heteroskedastisitas, 

autokorelasi, dan multikolinearitas. 
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4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test. Adapun kriteria penilaiannya adalah jika nilai Asymp Sig lebih dari atau 

sama dengan 0,05 maka data berdistribusi normal, jika Asymp Sig  lebih dari 0,05 

maka distribusi data tidak normal. Berikut adalah hasil pengolahan uji normalitas 

dengan menggunakan SPSS 21, 

Tabel 4. 11. 

Hasil Uji Normalitas  

 Unstandardized Residual 

N 65 

Normal Parametersa,b Mean 0.0000000 

Std. Deviation 1.35257557 

Most Extreme Differences Absolute 0.061 

Positive 0.046 

Negative -0.061 

Test Statistic 0.061 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji kolmogorov smirnov memiliki 

nilai statistic 0.200 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi 

secara normal. 
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Gambar 4. 1.  

Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa data berdistribusi normal 

karena membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. 

4.5.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi 

yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen.  Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Kriteria penilaian kolinieritas dapat diketahui dari besaran VIF (variance inflation 

factor). Kriterianya adalah jika nilai VIF tersebut kurang dari 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi 

multikolinearitas. 
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Tabel 4. 12. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Tolerence VIF Kesimpulan 

Konflik (X1) 0.542 1.844 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 
Komunikasi (X2) 0.409 2.443 

Kepribadian (X3) 0.364 2.746 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji VIF memiliki nilai lebih kecil 

dari 10, yaitu 1.844 untuk variabel konflik, 2.443 untuk variabel komunikasi dan 

2.746 untuk variabel kepribadian, sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak 

terjadi multikolinieritas. 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan spearman’s rho, yaitu 

mengkorelasikan nilai residual (unstandardized residual) dengan masing-masing 

variabel independen. Jika signifikasi korelasi < 0,05, maka pada model regresi 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4. 13. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Konflik Komunikasi Kepribadian Abs_Res 

Spearma

n's rho 

Konflik Correlation Coefficient 1.000 .591** .632** -.006 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .962 

N 65 65 65 65 

Komunikasi Correlation Coefficient .591** 1.000 .736** .018 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .885 

N 65 65 65 65 

Kepribadian Correlation Coefficient .632** .736** 1.000 -.043 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .732 

N 65 65 65 65 

Abs_Res Correlation Coefficient -.006 .018 -.043 1.000 

Sig. (2-tailed) .962 .885 .732 . 

N 65 65 65 65 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk 

masing-masing variabel nilainya lebih dari 0.05, yang artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

Gambar 4. 2. 

Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diketahui bahwa tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.5.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data 

pengamatan, karena munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Jika 

terjadi autokorelasi, maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh 

kurang akurat. Nilai dw dianggap tidak berbahaya jika terletak di daerah 

du<dw<4du. Berikut hasil pengujian autokorelasin, 
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Tabel 4. 14.  

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 0.898 0.807 0.797 1.385 1.752 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil uji autokorelasi menggunakan 

Durbin-Watson test diperoleh nilai DW sebesar 1.752. Nilai DU pada df 65 = 

1.6960 dan nilai 4-DU = 2.248, sehingga nilai DW sebesar 1.752 berada diantara 

kisaran nilai DU < DW < 4-DU atau 1.6960 < 1.752 < 2.248. Hal tersebut 

menunjukkan model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. 

4.6. Pengujian Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Pengujian hipotesis ini digunakan analisis regresi linear berganda. 

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara ketiga variabel dependen terhadap variabel independen. Untuk 

mengetahui pengaruh konflik komunikasi dan kepribadian terhadap kinerja 

karyawan, digunakan persamaan regresi sebagai berikut: 

Ý = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
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Perhitungan analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 15. 

Perhitungan Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 1.637 1.719  0.952 0.345 

Konflik 0.169 0.062 0.208 2.717 0.009 

Komunikasi 0.259 0.104 0.219 2.490 0.015 

Kepribadian 0.547 0.090 0.565 6.061 0.000 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai a sebesar 1.637, b1 

sebesar 0.169, b2 sebesar 0.259, dan b3 sebesar 0.547. Melihat hasil tersebut maka 

dapat disusun persamaan regresi: 

Ý = 1.637 +0.169 X1 + 0.259 X2 + 0.547 X3 + e 

Keterangan:  

Ý  = nilai variabel kinerja yang diteliti. 

X1  = nilai variabel konflik yang diteliti. 

X2  = nilai variabel komunikasi yang diteliti.  

X3  = nilai variabel kepribadian yang diteliti.  

α  = Konstanta. 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas diperoleh nilai 

konstanta sebesar 1.637. Artinya, jika variabel kinerja karyawan (Y) apabila tidak 

dipengaruhi oleh ketiga variabel bebasnya atau konflik (X1), komunikasi (X2) dan 

kepribadian (X3) bernilai nol, maka besarnya rata-rata kinerja karyawan akan 

bernilai 1.637.  
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Koefisien regresi untuk variabel bebas X1 (konflik) bernilai negatif, yaitu -

0.169, menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara konflik (X1) terhadap 

kinerja karyawan (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan konflik 

(X1) sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan kinerja karyawan (Y) 

sebesar 0.169.  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 (komunikasi) bernilai positif, 

yaitu 0.259, menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara komunikasi (X2) 

terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan 

komunikasi (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya kinerja 

karyawan (Y) sebesar 0.259. 

Koefisien regresi untuk variabel bebas X3 (kepribadian) bernilai positif, 

yaitu 0.547, menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara kepribadian (X3) 

terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan 

kepribadian (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya kinerja 

karyawan (Y) sebesar 0.547. 

4.7. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menguji kesesuaian atau ketepatan model regresi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian model yang digunakan atau 

untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel dependen terhadap 

variabel independen. Apabila nilai signifikansi < 0.05 maka model regresi yang 

digunakan memiliki pengaruh secara simultan. 
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Tabel 4. 16. 

Uji Kesesuaian Model (Uji Statistik F) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 488.976 3 162.992 84.917 0.000 

Residual 117.085 61 1.919   

Total 606.062 64    

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Besarnya nilai Ftabel dengan df penyebut sebesar 61 dan df pembilang 

sebesar 3 didapatkan nilai sebesar 2.76. Berdasarkan tabel di atas, pengaruh 

simultan variabel konflik, komunikasi dan kepribadian terhadap kinerja karyawan 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 84.917 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, 

karena nilai Fhitung > Ftabel (2.76) maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi kinerja karyawan karyawan atau dapat dikatakan bahwa variabel 

konflik, komunikas dan kepribadian secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art Galery. 

 

 (2.76)  (84.917) 

Gambar 4. 3. Kurva uji F  
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4.7.2. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Penelitian ini digunakan pengujian parsial yaitu untuk menguji variabel 

independen konflik, komunikasi dan kepribadian terhadap kinerja karyawan. 

Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat 

keyakinan sebesar 95% atau α = 5%. Kriteria pengujian adalah: 

1. Jika tingkat signifikansi > 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, 

sebaliknya Ha ditolak.  

2. Jika tingkat signifikansi < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, 

sebaliknya Ha diterima. 

Tabel 4. 17. 

Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 1.637 1.719  0.952 0.345 

Konflik 0.169 0.062 0.208 2.717 0.009 

Komunikasi 0.259 0.104 0.219 2.490 0.015 

Kepribadian 0.547 0.090 0.565 6.061 0.000 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan hasil uji parsial dalam tabel di atas, pengaruh konflik, 

komunikasi dan kepribadian terhadap kinerja karyawan diuji sebagai berikut: 

4.7.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Diduga konflik berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art Galery.” Berdasarkan tabel di 

atas diperoleh hasil estimasi variabel konflik diperoleh nilai koefisien regresi 
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dengan arah positif sebesar 0.169 dengan nilai thitung = 2.717 dengan probabilitas 

sebesar 0.009. Nilai ttabel dengan nilai df: n-k-1 = 65-3-1= 61 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0.025 (karena dua arah) didapatkan nilai sebesar 1.99962. 

Berdasarkan hasil penghitungan hipotesis di atas, didapatkan nilai thitung = 

2.717 > nilai ttabel (1.99962), dengan taraf signifikansi 0.009 < 0.025. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel konflik 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, sehingga hipotesis 

pertama yang menyatakan, “Diduga konflik berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Ritz Art Galery,” diterima. 

 

          (1.99962)   (2.717) 

Gambar 4. 4. Kurva uji t H1 

4.7.2.2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Diduga komunikasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art Galery.” Berdasarkan tabel di 

atas diperoleh hasil estimasi variabel komunikasi diperoleh nilai koefisien regresi 

dengan arah positif sebesar 0.259 dengan nilai thitung = 2.490 dengan probabilitas 
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sebesar 0.015. Nilai thitung = 2.490 > nilai ttabel (1.99962), dengan taraf signifikansi 

0.015 < 0.025.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel komunikasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan, “Diduga 

komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art 

Galery,” diterima. 

 

          (1.99962)   (2.490) 

Gambar 4. 5. Kurva uji t H2 

4.7.2.3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Diduga kepribadian berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art Galery.” Berdasarkan tabel di 

atas diperoleh hasil estimasi variabel kepribadian diperoleh nilai koefisien regresi 

dengan arah positif sebesar 0.547 dengan nilai thitung = 6.061 dengan probabilitas 

sebesar 0.000. Nilai thitung = 6.061 > nilai ttabel (1.99962), dengan taraf signifikansi 

0.000 < 0.025.  
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel kepribadian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan, “Diduga 

kepribadian berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art 

Galery,” diterima. 

 

          (1.99962)   (6.061) 

Gambar 4. 6. Kurva uji t H3 

4.7.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Koefisien determinasi ini digunkan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model 

regresi dalam variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka 

akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara nol sampai 

dengan satu. Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu 

persamaan regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap 
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variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi mendekati angka satu, maka 

semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Tabel 4. 18. Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.898 0.807 0.797 1.385 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Hasil uji R2 pada penelitian ini diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 

0.797. Hal ini berarti variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel 

dependen sebesar 79.7% sedangkan sisanya (100%-79.7%=20.3%) dijelaskan 

oleh sebab-sebab yang lain diluar model. 

4.8. Pembahasan 

4.8.1. Pengaruh Konflik terhadap Kinerja Karyawan PT Ritz Art Galery 

Berdasarkan hasil penelitian menujukan pengaruh konflik terhadap kinerja 

adalah positif dan signifikan. Artinya besar kecilnya konflik yang terjadi pada 

para karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil ini dibuktikan 

dengan nilai thitung = 2.717 > nilai ttabel (1.67022), dengan taraf signifikansi 0.009 < 

0.05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan, “Diduga konflik berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art Galery,” diterima. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin bagus pemahaman karyawan akan 

gejala yang dapat menimbulkan konflik, tentunya mereka akan menghindari 

pertentangan yang bisa terjadi antara dua pihak atau lebih atas suatu hal, dimana 

satu pihak tersebut merasakan ketidaksesuaian dengan pihak yang lain sehingga 

kinerja mereka akan dapat tingkatkan.  
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian Worang, dkk (2017) yang 

menyimpulkan bahwa konflik kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Robbins dan Judge (2008) 

yang mengungkapkan bahwa konflik ditempat kerja yang berkepanjangan, 

pemberian beban kerja yang terlalu berlebihan terhadap karyawan dapat 

menimbulkan stress yaitu kondisi atau keadaan yang tidak menyenangkan yang 

dihadapi oleh setiap orang baik secara fisik maupun mental. Stress ditempat kerja 

dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja individu yang berdampak 

negatif terhadap kinerja perusahaan. Konflik merupakan aspek yang tak 

terhindarkan dalam kehidupan organisasi modern. 

Penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efisien dan 

efektif maka dampak positif akan muncul melalui perilaku yang dinampakan oleh 

karyawan sebagai sumber daya manusia potensial dengan berbagai akibat seperti 

meningkatkan ketertiban, kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja, 

meningkatkan hubungtan kerja sama yang produktif, motivai kerja, dan semakin 

berkurangnya tekanan-tekanan yang dapat membuat stres.  

4.8.2. Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan PT Ritz Art 

Galery 

Proses komunikasi yang efektif akan memberikan dampak positif bagi 

pelaku komunikasi tersebut, misalnya munculnya pemahaman, keinginan untuk 

melakukan sebuah tindakan, pengaruh yang terjadi pada sikap, dan hubungan 

yang terjalin antar individu pun semakin baik, sama halnya dengan apa yang saat 

ini terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang saat ini 
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diterapkan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan 

hubungan antar karyawan serta hubungan antara karyawan dan pimpinan. Hasil 

ini dibuktikan dengan nilai thitung = 2.490 > nilai ttabel (1.67022), dengan taraf 

signifikansi 0.015 < 0.05, , sehingga hipotesis kedua yang menyatakan, “Diduga 

komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art 

Galery,” diterima. 

Bisa dikatakan bahwa dampak dari komunikasi ini membuat hubungan 

masing-masing individu menjadi semakin baik. Ini berarti bahwa komunikasi 

memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan yang ada, karena 

semakin baik komunikasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, maka dampak 

positif pun akan semakin meluas bagi karyawan yang nantinya bisa 

mempengaruhi kinerja masing-masing karyawan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu milik Lakoy (2015) 

menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga didukung dengan teori Priansa dan 

Garnida (2015) bahwa komunikasi merupakan bagian yang penting dalam 

kehidupan kerja, sehingga hal ini mudah dipahami sebab komunikasi yang tidak 

baik bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan organisasi, misalnya 

konflik antar karyawan, kesenjangan karyawan dan begitupun sebaliknya. 

4.8.3. Pengaruh Kepribadian terhadap Kinerja Karyawan PT Ritz Art 

Galery 

Berdasarkan hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel kepribadian 

karyawan berpengaruh dominan juga positif dan signifikan terhadap kinerja 



82 
 

 

karyawan PT Ritz Art Galery. Hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung = 6.061 > 

nilai ttabel (1.67022), dengan taraf signifikansi 0.000 < 0.05, sehingga hipotesis 

ketiga yang menyatakan, “Diduga kepribadian berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art Galery,” diterima. Yang artinya, bahwa 

semakin baik kepribadian karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, 

terciptanya suasana hubungan yang saling menghormati antara senior dan junior 

di dalam pekerjaan, memberikan ucapan selamat atau penghargaan terhadap 

karyawan yang berprestasi dalam menyelesaikan tugasnya, karyawan memiliki 

keahlihan sesuai pekerjaan mereka, dan memiliki keterampilan sesuai dengan 

yang dimiliki.  

Hasil penilitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya oleh 

Nugrohoseno (2015) yang mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat adanya pengaruh positif dan signifikan antara kepribadian karyawan 

terhadap kinerja karyawan. Kepribadian karyawan yang ada dari karyawan 

disebuah perusahaan tidak lepas dari peran organisasi itu sendiri, dimana 

kepribadian karyawan yang tinggi dari karyawan didorong oleh timbal balik yang 

dilakukan oleh perusahaan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh karyawan 

sehingga sampai dimana karyawan memiliki rasa kerelaan, dan juga loyal 

terhadap perusahaan dikarenakan kebutuhan nya sudah tercapai.  

Hal ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Alfort dalam Robbins 

(2006) menyatakan bahwa kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari 

sistem psiko-fisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu 

khas. Terjadinya interaksi psiko-fisik mengarah tingkah laku manusia, maksud 
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dinamis dalam pengertian tersebut adalah perilaku yang mungkin saja berubah-

ubah melalui proses pembelajaran atau melalui pengalaman-pengalaman, reward, 

panishment, pendidikan ataupun pelatihan dan sebagainya.  

4.8.4. Pengaruh Konflik, Komunikasi dan Kepribadian secara bersama-

sama terhadap Kinerja Karyawan PT Ritz Art Galery 

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa konflik, komunikasi dan 

kepribadian secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Ritz Art Galery. Hasil ini dibuktikan dengan nilai Fhitung (84.917) > 

Ftabel (2.76) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan karyawan atau dapat dikatakan 

bahwa variabel konflik, komunikas dan kepribadian secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art Galery 

Hasil ini berarti bahwa konflik, komunikasi dan kepribadian secara simultan 

mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Ritz Art Galery. Adapun nilai koefisien determinasi yang dihasilkan 

adalah sebesar 0.797, yang artinya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh 

konflik, komunikasi dan kepribadian terhadap kinerja karyawan PT Ritz Art 

Galery adalah sebesar 79.7% sedangkan sisanya (20.3%) adalah pengaruh dari 

vriabel lain diluar variabel penelitian ini. Kinerja merupakan hasil kerja yang telah 

dicapai karyawan dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. 

Hasil kerja karyawan PT Ritz Art Galery akan memberikan umpan balik bagi 

karyawan itu sendiri untuk selalu aktif melakukan kerja samanya secara baik. 

Kinerja diharapkan menghasilkan mutu pekerjaan yang baik serta jumlah 
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pekerjaan yang sesuai dengan standar. Faktor kepribadian berperan paling 

dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan, disamping factor konflik dan 

komunikasi.  


