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BAB V 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Hotel Bintang 4 di Jawa Timur 

5.1.1 Gambaran Umum Hotel Bintang 4 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 menjelaskan tentang Standar Usaha Hotel, 

baik pada hotel bintang maupun hotel non bintang. Pada peraturan menteri 

tersebut dijelaskan definisi hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa 

kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa 

pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara 

harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Standar usaha hotel sendiri 

merupakan rumusan kualifikasi usaha hotel dan atau penggolongan kelas usaha 

hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel. 

Hotel bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian 

penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima, 

sedangkan hotel nonbintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian 

penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu. Penggolongan hotel bintang 

atau nonbntang berdasarkan terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu persyaratan 

dasar, kriteria mutlak, dan kriteria tidak mutlak. 

Persyaratan dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu 

usaha hotel baik yang berupa sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi 

teknis pemerintah serta tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan 

akomodasi jenis usaha hotel, kriteria mutlak adalah prasyarat utama mencakup 

aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan usaha hotel yang ditetapkan oleh 

Menteri harus dipenuhi oleh usaha hotel untuk dapat disertifikasi, sedangkan 

kriteria tidak mutlak adalah prasyarat mencakup aspek produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha hotel sebagai unsur penilaian dalam menentukan 

penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel non bintang yang 

ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kondisi 

usaha hotel. 

Pemenuhan persyaratan dasar, mutlak, dan tidak mutlak digunakan 

sebagai kriteria penentuan kategori penggolongan hotel, yang selanjutnya secara 

administratif dibuktikan dengan sertifikat usaha hotel. Sertifikat usaha hotel 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata 

kepada pengusaha hotel yang telah memenuhi standar usaha hotel. 
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Setiap Usaha Hotel wajib memiliki Sertifikat dan memenuhi persyaratan 

standar usaha hotel, mencakup hotel bintang dan hotel non bintang. Hotel Bintang 

memiliki penggolongan kelas hotel terdiri atas: hotel bintang satu, hotel bintang 

dua, hotel bintang tiga, hotel bintang empat, dan hotel bintang lima. Penilaian 

hotel bintang tersebut menggunakan rentang nilai sebagai berikut: a. ≥ 936 untuk 

hotel bintang lima; b. 728 – 916 untuk hotel bintang empat; c. 520 – 708 untuk 

hotel bintang tiga; d. 312 – 500 untuk hotel bintang dua; dan e. 208 – 292 untuk 

hotel bintang satu. 

 

5.1.2 Kriteria Standar Usaha Hotel Bintang 4 

Penilaian standar usaha hotel bintang empat mencakup tiga persyaratan, 

yaitu:  

a.  Persyaratan Dasar 

Persyaratan dasar terdiri atas:  

1).  Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi 

jenis Usaha Hotel 

2).  Kelaikan fungsi bangunan gedung 

3).  Keterangan laik sehat, dan  

4).  Kelaikan kualitas air 

b.  Kriteria Mutlak 

Kriteria mutlak hotel bintang empat terdiri atas: a. aspek produk meliputi 

12 (dua belas) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur; b. aspek pelayanan meliputi 5 

(lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) 

unsur dan 5 (lima) sub unsur. Rincian unsur dan sub unsur pada kriteria mutlak 

tersebut disajikan pada Lampiran 1. 

c.  Kriteria Tidak Mutlak 

Kriteria tidak mutlak hotel bintang empat terdiri atas: a. aspek produk 

yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) unsur dan 126 (seratus dua puluh enam) 

sub unsur; b. aspek pelayanan yang meliputi 12 (dua belas) unsur dan 29 (dua 

puluh sembilan) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan yang meliputi 5 (lima) unsur 

dan 21 (dua puluh satu) sub unsur. Rincian unsur dan sub unsur pada kriteria tidak 

mutlak tersebut disajikan pada Lampiran 1. 

 

5.2 Hasil Pengujian Instrumen 

Penelitian ini diawali dengan melakukan pengujian instrumen, karena 

baik tidaknya data yang diambil dari sumber data tergantung validitas dan 

reabilitas instrumen, maka instrumen tersebut harus diuji dulu untuk memastikan 
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ketepatan pengukurannya. Pada alat yang pengukurannya bersifat non fisik 

(variabel laten) menggunakan kuesioner, maka pengujian alat tersebut 

menggunakan teknik validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas 

kuesioner sekurang-kurangnya menggunakan data sebanyak 30 responden 

(Solimun et al., 2017:38). Pada penelitian ini, kuesioner diuji coba kepada sampel 

yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang pimpinan atau manajemen yang 

mengelola hotel bintang 4 di Jawa Timur. 

 

5.2.1 Hasil Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item pernyataan 

dapat mengukur secara tepat variabel yang diteliti. Uji validitas dilakukan dengan 

pengujian criteria validity, yaitu menguji kekuatan hubungan antara item dengan 

variabel yang diukur. Criteria validity diukur dengan metode interkorelasi, yaitu 

dengan cara menghitung nilai korelasi antara skor masing-masing item dengan 

skor total (corrected item-total correlation). Kriteria suatu item dikatakan valid 

bilamana memiliki koefisien korelasi prositif dan lebih besar dari r tabel. Nilai r 

tabel yang digunakan adalah 0.30, sehingga apabila nilai korelasi pada masing-

masing item pernyataan lebih besar dari 0.30, maka item pernyataan tersebut 

dinyatakan valid (Solimun et al., 2017: 38). Sebuah item pernyataan dikatakan 

valid juga apabila item tersebut menghasilkan nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil 

dari α 5%. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

versi 24 sebagai berikut:. 

 

a. Hasil uji validitas variabel kepemimpinan kewirausahaan 

Uji validitas menggunakan korelasi product momment pearson pada 

setiap item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kepemimpinan 

kewirausahaan, nilai corrected item-total correlation (rcorrected) pada setiap item 

harus memiliki nilai rcorrected lebih besar dari 0,30. Sementra itu, Nilai signifikansi 

dari pearson correlation pada semua item pernyataan juga harus lebih kecil dari 

taraf nyata (Sig.≤5%) jika ingin dianggap valid. 

Tujuan uji validitas ini adalah untuk menguji validitas semua item 

pernyataan dalam instrument penelitian, sehingga dapat digunakan untuk 

mengukur variabel kepemimpinan kewirausahaan, sebagaimana disajikan pada 

Tabel 5.1: 
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Tabel 5.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepemimpinan kewirausahaan 

Indikator Item 

Pearson 

Correlation 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

(rcorrected) 

Keterangan 

r Sig. 

Able to Motivate 

(X1.1) 

item.1 0,822 0,000 0,804 Valid 

item.2 0,924 0,000 0,917 Valid 

Visionary 

(X1.2) 

item.3 0,857 0,000 0,843 Valid 

item.4 0,954 0,000 0,950 Valid 

item.5 0,932 0,000 0,927 Valid 

item.6 0,871 0,000 0,860 Valid 

Proactive 

(X1.3) 

item.7 0,867 0,000 0,853 Valid 

item.8 0,888 0,000 0,879 Valid 

item.9 0,870 0,000 0,860 Valid 

item.10 0,896 0,000 0,886 Valid 

Innovativeness 

(X1.4) 

item.11 0,786 0,000 0,769 Valid 

item.12 0,873 0,000 0,860 Valid 

item.13 0,744 0,000 0,720 Valid 

item.14 0,860 0,000 0,846 Valid 

Risk Taking 

(X1.5) 

item.15 0,667 0,000 0,638 Valid 

item.16 0,749 0,000 0,729 Valid 

item.17 0,615 0,000 0,580 Valid 

Achievement 

Oriented (X1.6) 

item.18 0,922 0,000 0,913 Valid 

item.19 0,868 0,000 0,855 Valid 

item.20 0,873 0,000 0,861 Valid 

item.21 0,934 0,000 0,927 Valid 

Persistence 

(X1.7) 

item.22 0,902 0,000 0,894 Valid 

item.23 0,901 0,000 0,891 Valid 

item.24 0,881 0,000 0,871 Valid 

item.25 0,806 0,000 0,791 Valid 

Sumber: Lampiran 4 & Lampiran 5, Data diolah (2021), 

Tabel 5.1 menunjukkan nilai corrected item-total correlation (rcorrected) 

pada setiap item pengukuran pada variabel kepemimpinan kewirausahaan 

memiliki rentang antara 0,580-0,950, sehingga semua item pernyataan tersebut 
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memiliki nilai rcorrected lebih besar dari 0,30. Nilai signifikansi dari pearson 

correlation pada semua item pernyataan juga lebih kecil dari taraf nyata 

(Sig.≤5%). Dengan demikian dapat diputuskan bahwa semua item pernyataan 

tersebut valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel kepemimpinan 

kewirausahaan. 

 

b. Hasil uji validitas variabel rekrutmen  

Hasil uji validitas menggunakan korelasi product momment pearson pada 

setiap item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel rekrutmen, 

disajikan pada Tabel 5.2: 

 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Rekrutmen  

Indikator Item 

Pearson Correlation 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

(rcorrected) 

Keterangan 

r Sig. 

Metode Rekrutmen 

(X2.1) 

item.26 0,929 0,000 0,900 Valid 

item.27 0,959 0,000 0,941 Valid 

item.28 0,977 0,000 0,967 Valid 

Pelaksanaan 

Rekrutmen (X2.2) 

item.29 0,838 0,000 0,777 Valid 

item.30 0,939 0,000 0,918 Valid 

Persyaratan 

Rekrutmen (X2.3) 

item.31 0,943 0,000 0,919 Valid 

item.32 0,752 0,000 0,684 Valid 

Sumber: Data diolah (2021), Lampiran 4 & Lampiran 5. 

 

Tabel 5.2 menunjukkan nilai corrected item-total correlation (rcorrected) 

pada setiap item pengukuran pada variabel rekrutmen memiliki rentang antara 

0,684-0,967, sehingga semua item pernyataan tersebut memiliki nilai rcorrected lebih 

besar dari 0,30. Nilai signifikansi dari pearson correlation pada semua item 

pernyataan juga lebih kecil dari taraf nyata (Sig.≤5%). Dengan demikian dapat 

diputuskan bahwa semua item pernyataan tersebut valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel rekrutmen. 

 

c. Hasil uji validitas variabel inovasi  
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Hasil uji validitas menggunakan korelasi product momment pearson pada 

setiap item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel inovasi, 

disajikan pada Tabel 5.3: 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Inovasi  

Indikator Item 

Pearson Correlation 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

(rcorrected) 

Keterangan 

r Sig. 

Perubahan Produk 

(X3.1) 

item.33 0,825 0,000 0,787 Valid 

item.34 0,846 0,000 0,806 Valid 

item.35 0,820 0,000 0,772 Valid 

Perubahan Layanan 

(X3.2) 

item.36 0,918 0,000 0,892 Valid 

item.37 0,859 0,000 0,821 Valid 

item.38 0,915 0,000 0,891 Valid 

 Perubahan Pasar 

(X3.3) 

item.39 0,884 0,000 0,848 Valid 

item.40 0,866 0,000 0,821 Valid 

item.41 0,866 0,000 0,821 Valid 

Sumber: Lampiran 4 & Lampiran 5, Data diolah (2021), 

 

Tabel 5.3 menunjukkan nilai corrected item-total correlation (rcorrected) 

pada setiap item pengukuran pada variabel inovasi memiliki rentang antara 0,772-

0,892, sehingga semua item pernyataan tersebut memiliki nilai rcorrected lebih besar 

dari 0,30. Nilai signifikansi dari pearson correlation pada semua item pernyataan 

juga lebih kecil dari taraf nyata (Sig.≤5%). Dengan demikian dapat diputuskan 

bahwa semua item pernyataan tersebut valid dan dapat digunakan untuk 

mengukur variabel inovasi. 

 

d. Hasil uji validitas variabel organisasi pembelajaran 

Hasil uji validitas menggunakan korelasi product momment pearson pada 

setiap item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel organisasi 

pembelajaran, disajikan pada Tabel 5.4: 
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Tabel 5.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Organisasi pembelajaran 

Indikator Item 

Pearson Correlation 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

(rcorrected) 

Keterangan 

r Sig. 

Continuous 

Learning (Z1.1) 

item.42 0,793 0,000 0,721 Valid 

item.43 0,841 0,000 0,775 Valid 

item.44 0,886 0,000 0,841 Valid 

Dialogue (Z1.2) 
item.45 0,963 0,000 0,948 Valid 

item.46 0,793 0,000 0,718 Valid 

Empowerment 

(Z1.3) 

item.47 0,879 0,000 0,829 Valid 

item.48 0,964 0,000 0,950 Valid 

Sumber: Lampiran 4 & Lampiran 5, Data diolah (2021). 

 

Tabel 5.4 menunjukkan nilai corrected item-total correlation (rcorrected) 

pada setiap item pengukuran pada variabel organisasi pembelajaran memiliki 

rentang antara 0,718-0,950, sehingga semua item pernyataan tersebut memiliki 

nilai rcorrected lebih besar dari 0,30. Nilai signifikansi dari pearson correlation pada 

semua item pernyataan juga lebih kecil dari taraf nyata (Sig.≤5%). Dengan 

demikian dapat diputuskan bahwa semua item pernyataan tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel organisasi pembelajaran. 

 

e. Hasil uji validitas variabel komitmen organisasional  

Hasil uji validitas menggunakan korelasi product momment pearson pada 

setiap item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel komitmen 

organisasional, disajikan pada Tabel 5.5: 

 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Validitas pada Variabel Komitmen organisasional  

Indikator Item 

Pearson Correlation 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

(rcorrected) 

Keterangan 

r Sig. 

Komitmen Afektif 

(Z2.1) 

item.49 0,826 0,000 0,793 Valid 

item.50 0,785 0,000 0,745 Valid 
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Indikator Item 

Pearson Correlation 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

(rcorrected) 

Keterangan 

r Sig. 

item.51 0,872 0,000 0,834 Valid 

Komitmen Kontinu 

(Z2.2) 

item.52 0,904 0,000 0,856 Valid 

item.53 0,795 0,000 0,716 Valid 

item.54 0,876 0,000 0,817 Valid 

 Komitmen 

Normatif (Z2.3) 

item.55 0,755 0,000 0,694 Valid 

item.56 0,662 0,000 0,597 Valid 

item.57 0,754 0,000 0,696 Valid 

Sumber: Lampiran 4 & Lampiran 5, Data diolah (2021). 

Tabel 5.5 menunjukkan nilai corrected item-total correlation (rcorrected) 

pada setiap item pengukuran pada variabel komitmen organisasional memiliki 

rentang antara 0,597-0,856, sehingga semua item pernyataan tersebut memiliki 

nilai rcorrected lebih besar dari 0,30. Nilai signifikansi dari pearson correlation pada 

semua item pernyataan juga letabel 4bih kecil dari taraf nyata (Sig.≤5%). Dengan 

demikian dapat diputuskan bahwa semua item pernyataan tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel komitmen organisasional. 

f. Hasil uji validitas variabel kinerja organisasi  

Hasil uji validitas menggunakan korelasi product momment pearson pada 

setiap item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja 

organisasi, disajikan pada Tabel 5.6:  

Tabel 5.6 

Hasil Uji Validitas pada Variabel Kinerja organisasi  

Indikator Item 

Pearson Correlation 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

(rcorrected) 

Keterangan 

r Sig. 

Perspektif 

Keuangan (Y.1) 

item.58 0,596 0,001 0,513 Valid 

item.59 0,586 0,001 0,512 Valid 

item.60 0,592 0,001 0,507 Valid 

Perspektif 

Pelanggan (Y.2) 

item.61 0,783 0,000 0,751 Valid 

item.62 0,871 0,000 0,847 Valid 

item.63 0,871 0,000 0,847 Valid 
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Indikator Item 

Pearson Correlation 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

(rcorrected) 

Keterangan 

r Sig. 

Perspektif Proses 

Bisnis (Y.3) 

item.64 0,781 0,000 0,734 Valid 

item.65 0,894 0,000 0,869 Valid 

item.66 0,841 0,000 0,805 Valid 

Pembelajaran dan 

Pertumbuhan (Y.4) 

item.67 0,892 0,000 0,854 Valid 

item.68 0,735 0,000 0,678 Valid 

item.69 0,905 0,000 0,880 Valid 

Sumber: Lampiran 4 & Lampiran 5, Data diolah (2021), 

 

Tabel 5.6 menunjukkan nilai corrected item-total correlation (rcorrected) 

pada setiap item pengukuran pada variabel kinerja organisasi memiliki rentang 

antara 0,507-0,880, sehingga semua item pernyataan tersebut memiliki nilai 

rcorrected lebih besar dari 0,30. Nilai signifikansi dari pearson correlation pada 

semua item pernyataan juga lebih kecil dari taraf nyata (Sig.≤5%). Dengan 

demikian dapat diputuskan bahwa semua item pernyataan tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel kinerja organisasi. 

 

5.2.2 Hasil Uji Reliabilitas  

Pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas, merupakan ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Uji reliabilitas yang sering digunakan adalah reliabilitas internal consistency, 

yaitu dengan cara memeriksa koefisien Cronbach’s Alpha, jika nilai Cronbach’s 

Alpha lebih besar atau sama dengan 0.60 menunjukkan bahwa kuesioner reliabel 

(Solimun et al., 2017: 40). 

 

Tabel 5.7 

Hasil Uji Reliabilitas Pada Setiap Variabel  

Variabel 
Jumlah 

item 

Cronbach's 

Alpha 

Nilai 

Kritis 
Keterangan 

Kepemimpinan kewirausahaan (X1) 25 0,983 ≥ 0,60 Reliabel 

Rekrutmen (X2) 7 0,964 ≥ 0,60 Reliabel 

Inovasi (X3) 9 0,957 ≥ 0,60 Reliabel 

Organisasi pembelajaran(Z1) 7 0,947 ≥ 0,60 Reliabel 
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Variabel 
Jumlah 

item 

Cronbach's 

Alpha 

Nilai 

Kritis 
Keterangan 

Komitmen organisasional (Z2) 9 0,922 ≥ 0,60 Reliabel 

Kinerja organisasi (Y) 12 0,937 ≥ 0,60 Reliabel 

Sumber: Lampiran 5, Data diolah (2021), 

Tabel 5.7 menunjukkan nilai cronbach’s alpha pada variabel 

menghasilkan nilai lebih besar dari 0,60, sehingga disimpulkan penyusunan item-

item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kepemimpinan 

kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi pembelajaran, komitmen 

organisasional , dan kinerja organisasi dapat dinyatakan reliabel dan dapat 

dipercaya sebagi alat ukur yang konsisten. 

 

5.3 Hasil Analisis Deskriptif Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini adalah pimpinan atau manajemen hotel 

bintang 4 di Jawa Timur. Karakteristik responden pada penelitian ini akan 

dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin, umur, lama bekerja, status pernikahan, 

jumlah anak, dan pendidikan terakhir. Hasil deskripsi karakteristik responden 

disajikan pada Tabel 5.8 berikut: 

 

 

Tabel 5.8 

Deskripsi Karakteristik Responden 

Profil Responden Keterangan Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 54 76,1 

Perempuan 17 23,9 

Umur 

25 – 30 tahun 4 5,6 

31 – 35 tahun 7 9,9 

36 – 40 tahun 16 22,5 

41 – 45 tahun 17 23,9 

46 – 50 tahun 11 15,5 

Lebih dari 50 tahun 16 22,5 

Lama Bekerja 

Kurang dari 1 tahun 3 4,2 

1 – 3 tahun 7 9,9 

3 – 5 tahun 17 23,9 
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5 – 7 tahun 5 7,0 

7 – 9 tahun 2 2,8 

Lebih dari 9 tahun 37 52,1 

Status Pernikahan 

Belum Menikah 6 8,5 

Sudah Menikah 60 84,5 

Pernah Menikah 5 7,0 

Pendidikan Terakhir 

SMA atau sederajat 6 8,5 

Diploma 30 42,3 

Sarjana (S1) 25 35,2 

Pasca Sarjana (S2/ S3) 10 14,1 

Sumber: Lampiran 6, Data diolah (2021), 

 

Deskripsi karakteristik pimpinan atau manajemen hotel bintang 4 di Jawa 

Timur yang menjadi responden pada penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki 

(76,1%), berusia 41-45 tahun (23,9%), lama bekerja lebih dari 9 tahun (52,1%), 

sudah menikah (84,5%), memiliki 1 dan 2 orang anak (71,8%), dan pendidikan 

terakhir yang dimiliki adalah Diploma dan Sarjana (77,5%).  

Pimpinan hotel bintang 4 di Jawa Timur sebagian besar adalah laki-laki, 

disebabkan laki-laki secara umum memiliki kelebihan dalam cara memimpin 

dibandingkan perempuan. Pemimpin laki-laki lebih berpikir logis, jarang 

menggunakan emosi, lebih profesional, tidak bertele-tele, mampu membuat 

keputusan lebih bijaksana, lebih banyak membicarakan fakta dibandingkan opini, 

dan lebih memprioritaskan rencana kerja serta strategi perusahaan. Berbeda 

dengan pemimpin wanita yang memiliki kelebihan empati tinggi, pendelegasian 

tugas lebih baik, dan mampu membicarakan banyak hal dalam satu waktu. Akan 

tetapi, secara umum perempuan memiliki kekurangan sering melibatkan emosi 

dalam bekerja, mudah terpengaruh oleh mood, dan sering membawa masalah 

rumah ke kantor.  

Pimpinan hotel bintang 4 di Jawa Timur juga sebagian besar berusia 41-

45 tahun (23,9%), karena kematangan usia dan banyaknya pengalaman, membuat 

rentang usia tersebut tepat untuk memimpin. Presiden ke-4 RI, Bacharuddin J. 

Habibie mengungkapkan ada 3 karakter ideal bagi pemimpin, baik pemimpin 

pemerintahan maupun pemimpin perusahaan, yaitu berusia 40-60 tahun, problem 

solver, dan memiliki sepak terjang yang jelas (matang pengalaman). 

Pimpinan hotel bintang 4 di Jawa Timur selanjutnya juga sebagian besar 

memiliki masa kerja lebih dari 9 tahun, sudah menikah, dan pendidikan Diploma 
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dan Sarjana. Usia matang dan masa kerja tinggi, tentu kebanyakan sudah menikah 

dan dengan pendidikan yang juga tinggi.  

 

5.4 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian  

Analisis data secara deskriptif menguraikan hasil analisis terhadap 

jawaban responden dengan cara menguraikan penilaian pimpinan atau manajemen 

hotel bintang 4 di Jawa Timur yang menjadi responden pada penelitian ini, 

berdasarkan data kuesioner yang terkumpul yang berkaitan dengan setiap variabel 

yang diteliti. Pada analisis deskripsi setiap variabel penelitian, akan dijelaskan 

mengenai rata-rata tanggapan responden terhadap setiap indikator dan secara 

keseluruhan pada setiap variabel penelitian. 

Hasil rata-rata tanggapan responden pada setiap item pernyataan, 

indikator, dan variabel selanjutnya dapat dikategorikan menggunakan panduan 

rumus interval kelas sebagai berikut (Nazir, 2009:379), yaitu: 

Interval kelas =  
Range

Jumlah interval kelas
=

Skor tertinggi − Skor terendah

Jumlah interval kelas
 

Pada skala data dengan skor maksimum 5, skor minimum 1, dan banyak 

kelas dibagi menjadi 5 (STS, TS, N, S, dan SS), maka hasil perhitungan interval 

kelas adalah sebaga berikut: 

Interval kelas =  
Skor tertinggi − Skor terendah

Jumlah interval kelas
=  

5 − 1

5
= 0,80 

Interval kelas yang dihasilkan adalah sebesar 0,80, nilai ini selanjutnya 

digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kategori berdasarkan interval 

rata-ratanya, yaitu sebagai berikut: 

1,00 < mean ≤ 1,80 : SR   3,40 < mean ≤ 4,20 : S 

1,80 < mean ≤ 2,60 : TS   4,20 < mean ≤ 5,00 : SS 

2,60 < mean ≤ 3,40 : M 

 

5.4.1 Deskripsi variabel kepemimpinan kewirausahaan 

Kepemimpinan kewirausahaan adalah kepemimpinan yang memiliki 

sikap dan perilaku sebagai wirausahawan yang bisa menciptakan perubahan dari 

pada bertransaksi dengan perusahaan lain, karena dengan adanya perubahan akan 

menjadikan perusahaan lebih berkembang dan berjalan mengikuti tren pasar yang 

berlaku (Thornberry, 2006:24). Dimensi variabel kepemimpinan kewirausahaan 

pada penelitian ini mengacu pada teori Mokhber et al (2016), yaitu able to 

motivate, visionary, proactive, innovativeness, risk taking, achievement oriented, 

dan persistence. Deskripsi penilaian manajemen atau pimpinan hotel bintang 4 di 
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Jawa Timur pada variabel kepemimpinan kewirausahaan disajikan pada Tabel 

5.9: 

Tabel 5.9 

Statistik Deskriptif Variabel Kepemimpinan kewirausahaan  

Indikator Item Pernyataan Item Indikator Kategori 

A
b
le

 t
o
 

M
o
ti

va
te

 

(X
1
.1

) 

Manajemen menerapkan sistem target yang 

sesuai pada setiap bagian 
4,38 

4,32 

 

Manajemen memberikan pembelajaran secara 

terus-menerus kepada karyawan 
4,25 

V
is

io
n
a
ry

 (
X

1
.2

) 

Manajemen memahami gambaran tentang 

masa depan bisnis hotel ini di masa 

mendatang 

4,27 

4,24 

Manajemen mampu menyampaikan visi 

bisnis hotel kepada orang lain 
4,23 

Manajemen mampu menyampaikan harapan 

diri tentang bisnis hotel ini kepada orang lain 
4,24 

Manajemen mampu meyakinkan orang lain 

tentang prospek bisnis hotel ini 
4,21 

P
ro

a
ct

iv
e 

(X
1
.3

) 

Manajemen mampu memberikan respons 

positif terhadap setiap peristiwa yang terjadi 

di lingkungan hotel 

4,24 

4,28 

Manajemen mampu melihat membaca 

peluang yang terjadi di pasar 
4,30 

Manajemen mampu bertindak cepat dalam 

merespons perubahan yang terjadi di pasar 
4,32 

Manajemen melakukan tindak lanjut dari 

setiap eksekusi peluang bisnis 
4,24 

In
n
o
va

ti
ve

n
es

s 

(X
1

.4
) 

Manajemen aktif mencari ide produk atau 

proses bisnis baru 
4,39 

4,28 
Manajemen rutin mengadakan diskusi di 

setiap permasalahan yang dihadapi 
4,35 

Manajemen memberikan kebebasan untuk 

menciptakan produk atau proses bisnis baru 
4,13 
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Indikator Item Pernyataan Item Indikator Kategori 

Manajemen mendorong karyawan kreatif 

menciptakan produk atau proses bisnis baru 
4,25 

 

R
is

k 
T

a
ki

n
g
 (

X
1
.5

) 

Manajemen bersedia menanggung 

kemungkinan terjadinya kerugian waktu 

dalam bekerja secara proporsional 

3,82 

3,72 

Manajemen bersedia untuk menanggung 

kemungkinan terjadinya kerugian finansial 

dalam bekerja secara proporsional 

3,70 

Manajemen bersedia menanggung terjadinya 

kerugian dalam aspek sosial kehidupan dalam 

bekerja secara proporsional 

3,63 

A
ch

ie
ve

m
en

t 
O

ri
en

te
d
 

(X
1
.6

) 

Manajemen memberikan perhatian yang 

lebih dalam bisnis yang digeluti 
4,18 

4,19 

Manajemen mampu mendelegasikan tugas 

dengan baik sekaligus mengawasi prosesnya 
4,21 

Manajemen mau untuk mengawasi proses 

bisnis dari hulu sampai hilir 
4,23 

Manajemen mau untuk mengganti rencana 

yang telah direncanakan apabila ada masukan 

yang lebih baik 

4,15 

P
er

si
st

en
ce

 (
X

1
.7

) 

Manajemen memiliki daya tahan terhadap 

tekanan pekerjaan 
4,21 

4,22 

Manajemen bertindak kongkrit saat ada 

hambatan yang timbul 
4,18 

Manajemen gigih bertindak mengatasi 

hambatan sesulit apapun 
4,23 

Manajemen terus bertahan pada pekerjaannya 

meski penuh tantangan 
4,24 

  

 Mean Variabel Kepemimpinan 

kewirausahaan 
4,18 Tinggi 

Sumber: Lampiran 7, Data diolah (2021). 
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Tabel 5.9 menunjukkan kepemimpinan kewirausahaan pada hotel bintang 

4 di Jawa Timur dipersepsikan tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata 

skor jawaban sebesar 4,18 yang berada di kisaran nilai 3,40-4,20 (setuju). 

Indikator kepemimpinan kewirausahaan yang dipersepsikan paling tinggi adalah 

able to motivate dengan nilai rata-rata sebesar 4,32, terutama dalam hal 

kemampuan manajemen dalam membaca peluang pasar, kemampuan bertindak 

cepat dalam merespons perubahan yang terjadi di pasar, dan kecepatan dalam 

melakukan tindak lanjut dari setiap eksekusi peluang bisnis. Indikator 

innovativeness juga dinilai tinggi dengan nilai rata-rata relatif sama, yaitu sebesar 

4,22, yaitu terutama tentang kemampuan manajemen menerapkan sistem target 

yang sesuai pada setiap bagian dan kemampuan manajemen dalam memberikan 

pembelajaran secara terus-menerus kepada karyawan. Selanjutnya, indikator 

kepemimpinan kewirausahaan yang dipersepsikan paling rendah adalah risk 

taking dengan nilai rata-rata sebesar 3,72, yaitu tentang kesediaan manajemen 

menanggung kerugian dalam aspek sosial kehidupan dalam bekerja, dan 

kesediaan menanggung terjadinya kerugian finansial dalam bekerja. 

 

5.4.2 Deskripsi variabel rekrutmen  

Rekrutmen menurut Malthis (2001) adalah proses mengumpulkan 

sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi dibutuhkan sesuai dengan 

perusahaan, untuk dipekerjakan di perusahaan. Dimensi rekrutmen mengacu pada 

Sudiro (2011:52), yaitu: metode rekrutmen, pelaksanaan rekrutmen, dan 

persyaratan rekrutmen. Deskripsi penilaian manajemen atau pimpinan hotel 

bintang 4 di Jawa Timur pada variabel rekrutmen disajikan pada Tabel 5.10: 

 

Tabel 5.10 

Statistik Deskriptif Variabel Rekrutmen  

Indikator Item Pernyataan Item Indikator Kategori 

M
et

d
o

d
s 

re
k
ru

tm
en

 (
X

2
.1

) Perusahaan memiliki standar kebijakan yang 

baik dalam rekrutmen karyawan 
4,25 

4,25  
Perusahaan memilik job description secara 

lengkap sebagai dasar rekrutmen karyawan 
4,24 

Perusahaan memiliki job qualification dalam 

proses rekrutmen karyawan 
4,25 
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Indikator Item Pernyataan Item Indikator Kategori 

P
el

ak
sa

n
a

an
 

re
k

ru
tm

en
 

(X
2

.2
) 

Perusahaan menerapkan rekrutmen yang 

transparan 
4,14 

4,19 

 

Perusahaan melakukan rekrutmen sesuai 

dengan etika bisnis 
4,23 

P
er

sy
ar

at
an

 

re
k
ru

tm
en

 

(X
2
.3

) 

Perusahaan memiliki syarat dan ketentuan 

dalam rekrutmen karyawan 
4,24 

4,21 Perusahaan memberikan informasi secara 

luas dan terbuka setiap ada rekrutmen 

karyawan 

4,17 

   Mean Variabel Rekrutmen 
4,21 

Sangat 

Tinggi 

Sumber: Lampiran 7, Data diolah (2021). 

 

Tabel 5.10 menunjukkan rekrutmen pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

dipersepsikan sangat tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor 

jawaban sebesar 4,21 yang berada di kisaran nilai 4,20-5,00 (sangat setuju). 

Indikator rekrutmen yang dipersepsikan paling tinggi adalah metode rekrutmen 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,25, terutama dalam hal standar kebijakan 

rekrutmen, job description lengkap, dan job qualification rekrutmen yang juga 

baik. Selanjutnya, indikator rekrutmen yang dipersepsikan paling rendah adalah 

pelaksanaan rekrutmen dengan nilai rata-rata sebesar 4,19, terutama dalam hal 

transparansi pelaksanaan rekrutmen.  

 

5.4.3 Deskripsi variabel inovasi  

Inovasi menurut Kotler merupakan sesuatu yang berkenaan dengan 

barang, jasa atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Pengukuran inovasi 

mengacu pada Schumpeter (1949), yaitu: perubahan produk baru, perubahan 

layanan, dan perubahan pasar. Deskripsi penilaian manajemen hotel bintang 4 di 

Jawa Timur pada variabel inovasi disajikan pada Tabel 5.11: 
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Tabel 5.11 

Statistik Deskriptif Variabel Inovasi  

Indikator Item Pernyataan Item Indikator Kategori 

P
er

u
b
ah

an
 P

ro
d

u
k

 

(X
3

.1
) 

Perusahaan berupaya melakukan inovasi 

fasilitas kamar sesuai kebutuhan pasar 
4,24 

4,22 

 

Perusahaan berupaya melakukan 

pengembangan variasi makanan dan 

minuman secara berkala 

4,30 

Perusahaan berupaya melakukan perubahan 

fasilitas function dan meeting room sesuai 

kebutuhan 

4,11 

P
er

u
b
ah

an
 L

ay
an

an
 

(X
3
.2

) 

Perusahaan berupaya melakukan 

pengembangan layanan pemasaran 
4,25 

4,19 

Perusahaan berupaya melakukan 

pengembangan layanan di outlet Food and 

Beverage 

4,18 

Perusahaan berupaya melakukan 

pengembangan layanan di Banquet 
4,13 

 P
er

u
b
ah

an
 P

as
ar

 

(X
3
.3

) 

Perusahaan berupaya melakukan 

pengembangan segmen pelanggan 
4,15 

4,07 
Perusahaan berupaya melakukan 

pengembangan geografi/ wilayah pelanggan 
4,07 

Perusahaan berupaya melakukan 

pengembangan demografi/ usia pelanggan 
4,00 

   Mean Variabel Inovasi 4,16 Tinggi 

Sumber: Lampiran 7, Data diolah (2021), 

Tabel 5.11 menunjukkan inovasi pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

dipersepsikan tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor jawaban 

sebesar 4,16 yang berada di kisaran nilai 3,40-4,20 (setuju). Indikator inovasi yang 

dipersepsikan paling tinggi adalah perubahan produk dengan nilai rata-rata 

sebesar 4,22, terutama dalam hal upaya inovasi fasilitas kamar dan upaya 

pengembangan variasi makanan dan minuman. Indikator perubahan layanan juga 

dinilai tinggi dengan nilai rata-rata relatif sama, yaitu sebesar 4,19, terutama 

tentang upaya perusahaan melakukan pengembangan layanan pemasaran dan 

pengembangan layanan di outlet food and beverage. Selanjutnya, indikator 

inovasi yang dipersepsikan paling rendah adalah perubahan pasar dengan nilai 
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rata-rata sebesar 4,07, yaitu tentang upaya perusahaan melakukan pengembangan 

wilayah pelanggan dan demografi pelanggan.  

 

5.4.4 Deskripsi variabel organisasi pembelajaran 

Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang semua orang di 

dalamnya terus melakukan pengembangan kapasitas diri mereka untuk mencapai 

tujuan yang mereka inginkan, ini merupakan suatu pola baru untuk berfikir alami 

serta melakukan kegiatan belajar untuk mempelajari secara bersama (Senge, 

1990). Pengukuran organisasi pembelajaran mengacu pada Watkisn and Marsick 

(2003), yaitu: continuous learning, dialogue, dan empowerment. Deskripsi 

penilaian manajemen atau pimpinan hotel bintang 4 di Jawa Timur pada variabel 

Organisasi pembelajaran disajikan pada Tabel 5.12: 

  

Tabel 5.12 

Statistik Deskriptif Variabel Organisasi pembelajaran 

Indikator Item Pernyataan Item Indikator Kategori 

C
o
n
ti

n
u
o
u
s 

L
ea

rn
in

g
 (

Z
1
.1

) 

Perusahaan memberikan kesempatan 

belajar kepada karyawan 
4,25 

4,17 

 

Perusahaan memberikan media 

untuk menyampaikan pendapat dan 

dialog 

4,11 

Perusahaan mendorong kolaborasi 

dan pembelajaran tim 
4,15 

D
ia

lo
g
u

e 

(Z
1

.2
) 

Perusahaan berusaha agar karyawan 

bangga terhadap profesinya 
4,24 

4,18 
Perusahaan berusaha agar karyawan 

bangga terhadap imbalan profesinya 
4,11 

E
m

p
o

w
er

-

m
en

t 

(Z
1

.3
) 

Perusahaan berusaha agar karyawan 

bangga terhadap organisasinya 
4,17 

4,20 
Perusahaan berusaha agar karyawan 

bangga terhadap keberhasilan timnya 
4,23 

  

 Mean Variabel Organisasi 

pembelajaran 
4,18 Tinggi 

Sumber: Lampiran 7, Data diolah (2021). 



131 
 

Tabel 5.12 menunjukkan organisasi pembelajaran pada hotel bintang 4 di 

Jawa Timur dipersepsikan tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor 

jawaban sebesar 4,18 yang berada di kisaran nilai 3,40-4,20 (setuju). Indikator 

organisasi pembelajaran yang dipersepsikan paling tinggi adalah empowerment 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,20, yaitu tentang usaha perusahaan meningkatkan 

kebanggan karyawan terhadap organisasi dan kebanggaan terhadap keberhasilan 

tim. Selanjutnya, indikator organisasi pembelajaran yang dipersepsikan paling 

rendah adalah continuous learning dengan nilai rata-rata sebesar 4,17, terutama 

dalam hal kesediaan perusahaan untuk memberikan wadah kepada karyawan 

untuk dialog dan menyampaikan pendapat. 

 

5.4.5 Deskripsi variabel Komitmen organisasional  

Komitmen organisasional menurut Watkins dan Marsick (2003) adalah 

suatu sistem integratif yang digunakan didalam tempat kerja maupun lingkungan 

organisasi untuk meningkatkan dan mendukung proses belajar. Menurut Cut 

Zurnali (2010), pengukuran komitmen organisasional menggunakan tiga 

indikator, yaitu affective commitment, continuance commitment, dan normative 

commitment. Deskripsi penilaian manajemen atau pimpinan hotel bintang 4 di 

Jawa Timur pada variabel komitmen organisasional disajikan pada Tabel 5.13: 

 

Tabel 5.13 

Statistik Deskriptif Variabel Komitmen organisasional  

Indikator Item Pernyataan Item Indikator Kategori 

K
o

m
it

m
en

 

A
fe

k
ti

f 
(Z

2
.1

) 

Saya bangga terhadap hotel tempat 

bekerja 
4,35 

4,33 

 

Saya peduli kepada nasib hotel tempat 

saya bekerja  
4,39 

Saya terikat secara emosional dengan 

hotel tempat bekerja 
4,24 

K
o
m

it
m

en
 

K
o

n
ti

n
u

 

(Z
2

.2
) 

Saya tidak ingin mencari pekerjaan lain 

selain di hotel ini 
3,41 

3,48 
Saya sudah merasa nyaman bekerja di 

hotel ini 
3,68 
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Indikator Item Pernyataan Item Indikator Kategori 

Saya tidak ingin keluar dari hotel ini 

untuk pindah ke hotel lain 
3,34 

 

 K
o
m

it
m

en
 

N
o
rm

at
if

 

(Z
2
.3

) 

Saya loyal bekerja di hotel ini 4,20 

4,23 

Saya selalu berperilaku baik saat bekerja 

di hotel ini 
4,39 

Saya selalu merasa dihargai saat bekerja 

di hotel ini 
4,10 

   Komitmen organisasional 4,01 Tinggi 

Sumber: Lampiran 7, Data diolah (2021). 

Tabel 5.13 menunjukkan komitmen organisasional pada hotel bintang 4 

di Jawa Timur dipersepsikan tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor 

jawaban sebesar 4,01 yang berada di kisaran nilai 3,40-4,20 (setuju). Indikator 

komitmen organisasional yang dipersepsikan paling tinggi adalah komitmen 

afektif dengan nilai rata-rata sebesar 4,33, terutama dalam hal kebanggaan 

karyawan terhadap hotel dan kepedulian karyawan kepada nasib hotel ke 

depannya. Selanjutnya, indikator komitmen organisasional yang dipersepsikan 

paling rendah adalah komitmen kontinu dengan nilai rata-rata sebesar 3,48, 

artinya masih cukup besar keinginan karyawan untuk bekerja di hotel lain yang 

dinilai lebih baik.  

 

5.4.6 Deskripsi variabel kinerja organisasi  

Kinerja organisasi menurut Muhammad (2008:14) adalah kemampuan 

organisasi untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien 

dan efektif dan menggambarkan seberapa jauh suatu organisasi mencapai hasilnya 

setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu (previous perfomance) dan kinerja 

organisasi lain (benchmarking), serta sampai seberapa jauh meraih tujuan dan 

target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja organisasi mengacu pendapat 

Kaplan dan Norton (2000:55) berdasarkan empat perspektif balanced scorecard 

ukuran kinerja yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 

bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Deskripsi 

penilaian manajemen atau pimpinan hotel bintang 4 di Jawa Timur pada variabel 

kinerja organisasi disajikan pada Tabel 5.14: 
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Tabel 5.14 

Statistik Deskriptif Variabel Kinerja organisasi  

Indikator Item Pernyataan Item Indikator Kategori 

P
er

sp
ek

ti
f 

K
eu

an
g
an

 (
Y

.1
) 

Tingkat hunian kamar hotel tercapai 

sesuai target pada setiap tahun 
3,38 

3,47 

 

Realisasi biaya operasional hotel sesuai 

dengan yang telah dianggarkan setiap 

tahun 

3,65 

Capaian laba operasional hotel sesuai 

yang dianggarkan setiap tahun 
3,39 

P
er

sp
ek

ti
f 

P
el

an
g
g
an

 

(Y
.2

) 

Perusahaan melakukan usaha setiap 

tahun untuk meningkatkan pangsa pasar 

hotel 

4,13 

4,17 
Perusahaan melakukan upaya setiap 

tahun agar pelanggan kembali ke hotel 
4,18 

Perusahaan melakukan usaha setiap 

tahun untuk mendapatkan pelanggan 

baru 

4,21 

P
er

sp
ek

ti
f 

P
ro

se
s 

B
is

n
is

 (
Y

.3
) 

Perusahaan memiliki layanan pelanggan 

yang memadai 
4,11 

4,10 
Perusahaan memiliki standar proses 

produk hotel yang memadai 
4,11 

Perusahaan memiliki layanan setelah 

tamu check out atau event selesai 
4,07 

P
em

b
el

aj
ar

an
 &

 

P
er

tu
m

b
u

h
an

 

(Y
.4

) 

Perusahaan memiliki program pelatihan 

yang terjadwal 
3,96 

3,99 
Perusahaan memberikan program 

imbalan kerja yang memadai 
3,93 

Perusahaan melakukan peningkatan 

sistem informasi hotel secara berkala 
4,07 

   Mean Variabel Kinerja organisasi 3,93 Tinggi 

Sumber: Lampiran 7, Data diolah (2021). 

Tabel 5.14 menunjukkan kinerja organisasi pada hotel bintang 4 di Jawa 

Timur dipersepsikan tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor 
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jawaban sebesar 3,93 yang berada di kisaran nilai 3,40-4,20 (setuju). Indikator 

kinerja organisasi yang dipersepsikan paling tinggi adalah perspektif pelanggan 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,17, terutama dalam hal upaya perusahaan agar 

setiap tahun pelanggan bisa kembali ke hotel dan upaya mendapatkan pelanggan 

baru. Selanjutnya, indikator kinerja organisasi yang dipersepsikan paling rendah 

adalah perspektif keuangan dengan nilai rata-rata sebesar 3,47, yaitu tentang 

pemenuhan target tingkat hunian kamar, kesesuaian realisasi biaya operasional 

hotel dengan anggaran, dan kesesuaian pencapaian laba operasional hotel dengan 

target. 

5.4.7 Deskripsi variabel secara keseluruhan  

Deskripsi setiap indikator pada variabel kepemimpinan kewirausahaan, 

rekrutmen, inovasi, organisasi pembelajaran, komitmen organisasional, dan 

kinerja organisasi dapat lebih mudah dijelaskan dalam bentuk grafik, seperti pada 

Gambar 5.1.  

 
Gambar 5.1.  

Mean Pada Setiap Indikator Variabel 

(Sumber: Data diolah, 2021) 



135 
 

Gambar 5.1 menunjukkan nilai mean pada setiap indikator dan 

dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu strongly diasgree, diagree, neutral, 

agree, dan strongly agree sesuai rumus interval kelas yang telah dijelaskan 

sebelumnya. secara keseluruhan, penilaian pimpinan atau manajemen hoten 

bintang 4 di Jawa Timur pada setiap indikator pada variabel kepemimpinan 

kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi pembelajaran, komitmen 

organisasional , dan kinerja organisasi adalah tinggi. Secara keseluruhan, dari 23 

indikator, ada 11 indikator yang dinilai sangat setuju/ sangat tinggi dan sisanya 12 

indikator dinilai setuju/ tinggi. Tidak ada indikator yang dinilai netral, tidak 

setuju, atau sangat tidak setuju. Tiga indikator yang dinilai terendah secara 

berurutan adalah fnancial perspective, continuous commitment, dan risk taking. 

 

 

5.5 Hasil Analisis Structural Equation Modeling-Partial Least Square 

(SEM-PLS) 

Penelitian ini menggunakan teknis analisis Structural Equation Modeling 

(SEM) yang merupakan teknik multivariat untuk menggabungkan aspek pada 

analisis faktor dan analisis regresi berganda yang memungkinkan peneliti secara 

simultan dapat memeriksa hubungan ketergantungan (interrelated) antar indikator 

dalam mengukur konstruk laten serta memeriksa serangkaian hubungan antara 

beberapa konstruk laten tersebut (Hair et al., 2014:546). Dari dua tipe analisis 

SEM, yaitu covariance-based SEM (CB-SEM) dan variance-based SEM (VB-

SEM) atau dikenal dengan sebutan SEM-PLS atau PLS saja, maka peneliti 

memilih menggunakan variance based SEM atau SEM-PLS (Hair et al., 2017:19).  

metode statistika Variance-based SEM-PLS digunakan untuk secara 

simultan untuk melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian 

model struktural, dan untuk menyelesaikan permasalahan SEM terhadap hal-hal 

spesifik pada data yaitu ukuran sampel penelitian dalam penilitian ini sebesar 71 

responden. Penggunaan metoda statistika SEM-PLS dikarenakan SEM-PLS 

menyediakan teknik estimasi yang tepat dan efisien untuk serangkaian persamaan 

(pengukuran maupun struktural) yang di estimasi secara bersamaan melalui dua 

komponen dasar dalam SEM-PLS, yaitu (1) measurement model (outer model), 

dan (2) structural model (inner model). Outer model memungkinkan peneliti 

dapat menilai kontribusi setiap indikator dalam mengukur konstruk (validity) dan 

seberapa reliabel skala pengukuran dalam mengukur konstruk (reliability), 

sedangkan inner model memungkinkan peneliti menganalisis jalur pengaruh 
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konstruk independen (eksogen) terhadap konstruk dependen (endogen) (Hair et 

al., 2017:26).  

5.5.1 Hasil Analisis Outer Model  

Analisis outer model pada indikator reflektif, dilakukan melalui beberapa 

pengujian, yaitu (a) convergent validity, (b) discriminant validity, dan (c) internal 

consistency. Pada penelitian ini, analisis outer model dilakukan pada variabel   

a. Pengujian Convergent Validity  

Convergent validity dalam PLS dinilai berdasarkan outer loading dan 

AVE (Average Variance Extracted). Rule of thumb yang digunakan untuk 

validitas konvergen adalah outer loading ≥ 0.50 dan AVE ≥ 0.50 (Hair et al., 

2017:130). Indikator dikatakan valid juga bisa dinilai dari nilai T-statistics, 

dengan ketentuan apabila nilai T-statistics lebih besar dari 1,96 atau p value 

kurang dari α 5%, maka indikator tersebut dikatakan valid (Hair et al., 2017:168). 

Berikut ini adalah analisis convergent validity untuk setiap indikator pada 

variabel kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi 

pembelajaran, komitmen organisasional, dan kinerja organisasi.  

 

Tabel 5.15.  

Pengujian convergent validity 

Konstruk Indikator 
Outer 

Loading 

T 

Statistics 
P Values AVE Ket. 

Kepemimpinan 

kewirausahaan 

(X1) 

Able to Motivate 

(X1.1) 0,907 33,482 0,000 

0,761 

Valid 

Visionary (X1.2) 0,884 33,805 0,000 Valid 

Proactive (X1.3) 0,923 44,939 0,000 Valid 

Innovativeness 

(X1.4) 0,870 17,546 0,000 Valid 

Risk Taking 

(X1.5) 0,666 9,300 0,000 Valid 

Achiev. Oriented 

(X1.6) 0,933 48,159 0,000 Valid 

Persistence 

(X1.7) 0,893 26,696 0,000 Valid 

Rekrutmen (X2) 

Metode (X2.1) 0,909 32,889 0,000 

0,866 

Valid 

Pelaksanaan 

(X2.2) 0,935 36,407 0,000 Valid 
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Persyaratan 

(X2.3) 0,947 64,908 0,000 Valid 

Inovasi (X3) 

Perubahan 

Produk (X3.1) 0,915 34,681 0,000 

0,836 

Valid 

Perubahan 

Layanan (X3.2) 0,921 48,410 0,000 Valid 

Perubahan Pasar 

(X3.3) 0,907 39,235 0,000 Valid 

Organisasi 

pembelajaran(Z1) 

Continuous 

Learning (Z1.1) 0,922 37,544 0,000 

0,880 

Valid 

Dialogue (Z1.2) 0,933 40,929 0,000 Valid 

Empowerment 

(Z1.3) 0,958 77,994 0,000 Valid 

Komitmen 

organisasional 

(Z2) 

Komitmen 

Afektif (Z2.1) 0,921 41,674 0,000 

0,741 

Valid 

Komitmen 

Kontinu (Z2.2) 0,744 10,456 0,000 Valid 

Komitmen 

Normatif (Z2.3) 0,907 31,935 0,000 Valid 

Kinerja 

organisasi (Y) 

Financial (Y.1) 0,597 6,416 0,000 

0,717 

Valid 

Customers (Y.2) 0,895 31,644 0,000 Valid 

Int. Business 

Process (Y.3) 0,936 65,471 0,000 Valid 

Learning & 

Growth (Y.4) 0,914 46,443 0,000 Valid 

 Rule of thumb ≥0,50 ≥1,96 ≤5% ≥0,50  

Sumber: Lampiran 8, Data diolah (2021),  

Hasil pengujian convergent validity diketahui semua indikator pada 

variabel penelitian sudah memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,50 dan 

signifikan pada α 5% (T-stat≥1,96 dan p-value≤0,05), nilai AVE juga sudah lebih 

besar dari 0,50, sehingga semua indikator valid dalam mengukur variabel 

kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi pembelajaran, 

komitmen organisasional, dan kinerja organisasi dan memenuhi validitas 

konvergen (convergent validity) sehingga dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. 



138 
 

Hasil pengujian convergent validity berdasarkan nilai outer loading untuk 

setiap indikator pada variabel kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, 

organisasi pembelajaran, komitmen organisasional, dan kinerja organisasi juga 

bisa dilihat pada Gambar 5.2 berikut: 

 
Gambar 5.2.  

Hasil Estimasi PLS Algorithm  

Sumber: .Lampiran 8, Data diolah, 2021 

 

Gambar 5.2 juga menunjukkan semua indikator sudah memiliki nilai 

outer loading di atas 0,50, sehingga disimpulkan valid dalam mengukur variabel 

kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi pembelajaran, 

komitmen organisasional, dan kinerja organisasi. 

 

b. Pengujian Discriminant Validity 

Evaluasi kedua pada analisis outer model adalah discriminant validity. 

Discriminant validity dievaluasi dengan cross loading dan fornell-larcker 

criterion. Indikator valid jika nilai cross loading indikator terhadap variabelnya 
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adalah yang terbesar dibandingkan terhadap variabel lain, atau pada tabel fornell-

larckel criterion nilai akar AVE lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi 

antar variabel. Hasil perhitungan cross loading disajikan pada Tabel 5.16 di 

bawah. 

 

Tabel 5.16.  

Nilai Cross Loading  

Konstruk Indikator X1 X2 X3 Z1 Z2 Y 

Kepemimpinan 

kewirausahaan 

(X1) 

Able to Motivate 

(X1.1) 

0,90

7 

0,23

0 

0,36

0 

0,70

6 

0,51

9 

0,39

2 

Visionary (X1.2) 

0,88

4 

0,35

4 

0,30

8 

0,67

9 

0,39

0 

0,44

4 

Proactive (X1.3) 

0,92

3 

0,31

8 

0,42

6 

0,75

5 

0,52

8 

0,44

4 

Innovativeness 

(X1.4) 

0,87

0 

0,30

6 

0,18

2 

0,66

6 

0,43

4 

0,32

6 

Risk Taking 

(X1.5) 

0,66

6 

0,32

4 

0,33

6 

0,58

8 

0,33

8 

0,44

2 

Achiev. Oriented 

(X1.6) 

0,93

3 

0,31

3 

0,38

4 

0,74

0 

0,57

8 

0,46

4 

Persistence 

(X1.7) 

0,89

3 

0,32

9 

0,47

9 

0,74

3 

0,57

2 

0,53

2 

Rekrutmen 

(X2) 

Metode (X2.1) 

0,29

2 

0,90

9 

0,37

1 

0,53

1 

0,21

0 

0,50

7 

Pelaksanaan 

(X2.2) 

0,31

0 

0,93

5 

0,25

3 

0,49

9 

0,15

9 

0,45

0 

Persyaratan 

(X2.3) 

0,38

0 

0,94

7 

0,29

3 

0,55

6 

0,40

3 

0,54

5 

Inovasi (X3) 

Perubahan 

Produk (X3.1) 

0,40

8 

0,27

3 

0,91

5 

0,58

6 

0,56

0 

0,67

7 

Perubahan 

Layanan (X3.2) 

0,34

4 

0,34

9 

0,92

1 

0,50

3 

0,54

9 

0,63

1 

Perubahan Pasar 

(X3.3) 

0,37

6 

0,28

5 

0,90

7 

0,54

0 

0,55

0 

0,74

1 

Continuous 

Learning (Z1.1) 

0,68

9 

0,54

9 

0,44

8 

0,92

2 

0,31

2 

0,61

9 



140 
 

Konstruk Indikator X1 X2 X3 Z1 Z2 Y 

Organisasi 

pembelajaran(

Z1) 

Dialogue (Z1.2) 

0,82

3 

0,52

7 

0,63

3 

0,93

3 

0,58

1 

0,74

7 

Empowerment 

(Z1.3) 

0,73

4 

0,53

1 

0,57

7 

0,95

8 

0,51

7 

0,66

6 

Komitmen 

organisasional 

(Z2) 

Komitmen 

Afektif (Z2.1) 

0,55

8 

0,26

9 

0,54

1 

0,52

5 

0,92

1 

0,51

8 

Komitmen 

Kontinu (Z2.2) 

0,29

6 

0,11

9 

0,41

6 

0,20

8 

0,74

4 

0,34

8 

Komitmen 

Normatif (Z2.3) 

0,53

9 

0,31

5 

0,58

4 

0,51

4 

0,90

7 

0,60

3 

Kinerja 

organisasi (Y) 

Financial (Y.1) 

0,34

2 

0,20

2 

0,48

5 

0,40

6 

0,30

4 

0,59

7 

Customers (Y.2) 

0,46

2 

0,46

1 

0,72

9 

0,66

3 

0,59

0 

0,89

5 

Int. Business 

Process (Y.3) 

0,50

5 

0,59

5 

0,68

6 

0,74

7 

0,56

1 

0,93

6 

Learning & 

Growth (Y.4) 

0,37

4 

0,49

9 

0,61

0 

0,58

9 

0,47

4 

0,91

4 

Sumber: Lampiran 8, Data diolah (2021),  

Berdasarkan nilai cross loading, dapat diketahui bahwa semua indikator 

telah memenuhi discriminant validity karena memiliki nilai cross loading lebih 

besar untuk variabel yang dibentuknya (nilai yang dicetak tebal) dibandingkan 

variabel yang lain. Dengan demikian semua indikator pada variabel 

kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi pembelajaran, 

komitmen organisasional , dan kinerja organisasi telah memenuhi discriminant 

validity.  

Metode lain yang digunakan untuk mengetahui discriminant validity 

adalah dengan Fornell-Larcker Criterion, dengan prinsip adalah membandingkan 

nilai dari akar AVE tiap variabel dengan korelasi yang melibatkan variabel yang 

bersangkutan dengan variabel yang lainnya di dalam model. Jika nilai dari akar 

AVE lebih besar dibandingkan korelasi-korelasi yang terjadi maka variabel 

tersebut, maka dapat dikatakan variabel memenuhi discriminant validity. Berikut 

adalah pengujian discriminant validity menggunakan Fornell-Larcker Criterion: 
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Tabel 5.17.  

Nilai Fornell-Larcker Criterion  

Variabel 
Fornell-Larcker Criterion 

X1 X2 X3 Z1 Z2 Y 

Kepemimpinan 

kewirausahaan (X1) 0,872           

Rekrutmen (X2) 0,355 0,931         

Inovasi (X3) 0,412 0,329 0,914       

Organisasi 

pembelajaran(Z1) 0,803 0,570 0,595 0,938     

Komitmen organisasional 

(Z2) 0,558 0,287 0,605 0,509 0,861   

Kinerja organisasi (Y) 0,501 0,542 0,749 0,726 0,585 0,847 

Sumber: Lampiran 8, Data diolah (2021),  

Tabel 5.17 menunjukkan nilai Fornell-Larcker Criterion yang merupakan 

nilai akar AVE (tercetak tebal), menghasilkan nilai pada setiap variabel lebih 

besar apabila dibandingkan dengan nilai korelasi antara variabel tersebut dengan 

variabel lainnya di dalam model, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi pembelajaran, 

komitmen organisasional , dan kinerja organisasi telah memiliki discriminant 

validity yang baik.  

c. Pengujian Internal Consistency 

Evaluasi selanjutnya pada analisis outer model adalah internal 

consistency. Internal consistency menguji kekonsistenan indikator-indikator 

dalam mengukur suatu konstruk. Internal consistency dalam PLS dapat 

menggunakan dua ukuran, yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability. 

Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas sedangkan composite 

reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Rule of thumb 

untuk cronbach alpha adalah lebih besar dari 0,60, sedangkan rule of thumb untuk 

composite reliability harus lebih besar dari 0,70, meskipun nilai 0,60 masih dapat 

diterima (Hair et al., 2017:127).  

Berikut adalah hasil perhitungan cronbach alpha dan composite 

reliability pada pengujian internal consistency pada variabel kepemimpinan 

kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi pembelajaran, komitmen 

organisasional , dan kinerja organisasi: 
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Tabel 5.18.  

Pengujian Internal Consistency 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 
Keterangan 

Kepemimpinan kewirausahaan (X1) 0,946 0,957 Reliabel 

Rekrutmen (X2) 0,923 0,951 Reliabel 

Inovasi (X3) 0,902 0,939 Reliabel 

Organisasi pembelajaran(Z1) 0,932 0,956 Reliabel 

Komitmen organisasional (Z2) 0,826 0,895 Reliabel 

Kinerja organisasi (Y) 0,861 0,908 Reliabel 

Rule of thumb ≥ 0,60 ≥ 0,70  

Sumber: Lampiran 8, Data diolah (2021),  

Tabel 5.18 di atas menunjukkan bahwa nilai konsistensi internal dari 

setiap variabel penelitian memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60 dan 

nilai Composite Reliability lebih dari 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa masing-masing variabel kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, 

inovasi, organisasi pembelajaran, komitmen organisasional , dan kinerja 

organisasi telah memenuhi reliabilitas yang baik.  

Hasil pengujian outer model menghasilkan kesimpulan bahwa semua 

indikator telah valid dan reliable, sehingga proses dapat dilanjutkan ke analisis 

inner model. 

 

5.5.2 Hasil Analisis Inner Model  

Pada evaluasi model struktural memiliki beberapa langkah, yaitu 

pengukuran level R2, pengukuran level f2, pengukuran level Q2, evaluasi 

kesesuaian model (model fit), pengujian signifikansi parameter model (pengujian 

hipotesis), serta analisis direct effect, indirect effect, dan total effect. 

a. Analisis Coefficients of Determination (R2) 

Evaluasi pertama pada inner model dilihat dari nilai R2 atau koefisien 

determinasi. Level R2 memiliki rentang nilai 0-1. Hair et al. (2017) menjelaskan 

dalam kategori substansial yaitu 0,75, moderat pada nilai 0,50 dan lemah pada 

0,25. Permasalahan yang mungkin timbul yaitu jika terdapat variabel independen 

yang tidak signifikan dengan variabel dependen dapat menyebabkan nilai R2 

meningkat, maka Adjusted R2 dapat digunakan untuk menghilangkan bias 

tersebut. Berikut adalah hasil perhitungan R2 dan Adjusted R2 pada setiap konstruk 

endogen: 
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Tabel 5.19.  

Koefisien Determinasi 

Konstruk endogen R Square 
R Square 

Adjusted 
Kategori 

Organisasi pembelajaran (Z1) 0,790 0,781 Substantial 

Komitmen organisasional (Z2) 0,481 0,458 Moderate 

Kinerja organisasi (Y) 0,725 0,704 Substantial 

Sumber: Lampiran 8, Data diolah (2021),  

Berdasarkan pengolahan data dengan SEM-PLS, dihasilkan nilai R2 

adjusted pada variabel organisasi pembelajaran adalah sebesar 0,781, memiliki 

arti bahwa persentase besarnya pengaruh kepemimpinan kewirausahaan, 

rekrutmen, dan inovasi terhadap organisasi pembelajaran adalah sebesar 78,1% 

dan termasuk dalam kategori besar (substantial). Nilai R2 adjusted pada variabel 

komitmen organisasional adalah sebesar 0,458 , memiliki arti bahwa persentase 

besarnya pengaruh kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, dan inovasi 

terhadap komitmen organisasional adalah sebesar 45,8% dan termasuk dalam 

kategori sedang (moderate). Selanjutnya, nilai R2 adjusted pada variabel kinerja 

organisasi adalah sebesar 0,704, memiliki arti bahwa persentase besarnya 

pengaruh kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi 

pembelajaran, dan komitmen organisasional terhadap kinerja organisasi adalah 

sebesar 70,4% dan termasuk dalam kategori besar (substantial). 

b. Analisis f2 effect size 

Evaluasi kedua pada inner model dilihat dari nilai f2. Nilai f2 menunjukkan 

kontribusi konstruk eksogen terhadap R2 konstruk endogennya. Pada tabel 5.20 

digambarkan hasil perhitungan f2 pada setiap konstruk eksogen sebagai berikut:: 

 

Tabel 5.20.  

Nilai f2 effect size  

Konstruk eksogen 

Nilai f2 pada setiap Konstruk endogen 

Organisasi 

pembelajaran  

(Z1) 

Komitmen 

organisasional 

(Z2) 

Kinerja 

organisasi 

(Y) 

Kepemimpinan kewirausahaan (X1) 1,328 0,205 0,032 

Rekrutmen (X2) 0,295 0,000 0,066 

Inovasi (X3) 0,251 0,309 0,270 
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Organisasi pembelajaran(Z1) - - 0,151 

Komitmen organisasional (Z2) - - 0,050 

Sumber: Lampiran 8, Data diolah (2021),  

 

Pada kolom organisasi pembelajaran, nilai terbesar ada pada konstruk 

kepemimpinan kewirausahaan (1,328), hal ini menunjukkan bahwa konstruk yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan nilai organisasi pembelajaran 

adalah kepemimpinan kewirausahaan, selanjutnya diikuti rekrutmen dan inovasi. 

Dengan cara yang sama, konstruk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap 

perubahan nilai komitmen organisasional adalah inovasi, selanjutnya diikuti 

kepemimpinan kewirausahaan dan rekrutmen. Selanjutnya, konstruk yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan nilai kinerja organisasi 

adalah inovasi, selanjutnya diikuti organisasi pembelajaran, rekrutmen, komitmen 

organisasional , dan terakhir kepemimpinan kewirausahaan.  

 

c. Analisis Predictive Relevance (Q-Square) 

Pengukuran 𝑄2  diuji menggunakan pengujian blindfolding dan suatu 

model dapat dikatakan memenuhi kriteria predictive relevance apabila koefisien 

dari 𝑄2 lebih tinggi dari nilai 0 (Hair et al., 2017). Dalam melakukan pengukuran 

terhadap level, ukuran relatif dari predictive relevance, yaitu nilai 0,02; 0,15; dan 

0,35 menunjukkan bahwa konstruk variabel independen memiliki relevansi 

prediktif kecil, sedang, atau besar untuk konstruk variabel dependen tertentu. 

  

Tabel 5.21.  

Nilai Q2 

Konstruk endogen Q2 Kategori 

Organisasi pembelajaran(Z1) 0,639 Besar 

Komitmen organisasional (Z2) 0,318 Besar 

Kinerja organisasi (Y) 0,465 Besar 

Sumber: Lampiran 8, Data diolah (2021),  

Hasil analisis PLS menghasilkan nilai Q2 semuanya memenuhi kriteria 

lebih dari nilai 0, kemudian dapat diklasifikasikan sebagai predictive relevance 

yang besar pada semua konstruk endogen, artinya variable kepemimpinan 

kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi pembelajaran, dan komitmen 

organisasional memiliki relevansi yang besar dalam memprediksi kinerja 

organisasi pada hotel bintang 4 di Jawa Timur. 
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d. Analisis Kesesuaian Model (Model Fit)  

Analisis model fit dilakukan untuk melihat apakah model yang digunakan 

pada penelitian ini sudah sesuai atau tidak dengan data empiris. Dalam mengukur 

model fit, dilakukan dengan nilai Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMR). SRMR merupakan tingkat perbedaan antara model dan data, dan nilai 

kecil mendekati nol yang diharapkan. Hair et al. (2017:208) menjelaskan, batasan 

nilai SRMR kurang dari 0,08 menandakan model fit atau cocok (good fit). 

Hasil evaluasi model fit pada model PLS di Lampiran 8 menunjukkan nilai 

SRMR sebesar 0,075, nilai ini lebih kecil dari 0,08, sehingga disimpulkan bahwa 

model yang dikembangkan pada penelitian ini mempunyai kesesuaian model yang 

baik atau disebut dengan good fit. 

 

e. Hasil Pengujian Hipotesis  

Pengujian signifikansi jalur pengaruh antar variabel sesuai dengan 

hipotesis penelitian dengan menggunakan software SmartPLS dilakukan dengan 

menggunakan tabel path coefficient hasil bootstrapping. Hasil pengujian 

bootstrapping bisa dilihat pada Gambar 5.3 berikut: 

 

 
Gambar 5.3.  

Hasil Boostrapping PLS  

Sumber: Lampiran 8,  Data diolah(2021) 

T statistic pengaruh 

antar variabel 

T statistic indikator 
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Hasil boostrapping menghasilkan pengujian signifikansi setiap jalur. 

Pada pengujian 2-tailed, hipotesis penelitian dapat diterima jika nilai t hitung (T-

statistic) ≥ 1,96 atau p-value lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 5%. Berikut 

adalah nilai koefisien path (original sample estimate), nilai t hitung (t-statistic), 

serta p value pada model PLS: 

Tabel 5.22 

Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Antar Variabel 

Hip

. 

Pengaruh Antar 

Variabel 

Original 

Sample  

Standard 

Deviation 

T 

Statistics 

P 

Values 
Kriteria 

H1 

Kepemimpinan 

kewirausahaan → 

Org. pembelajaran 0,599 0,131 4,593 0,000 

 

Signifikan 

H2 

Kepemimpinan 

kewirausahaan → 

Komitmen org.  0,370 0,107 3,470 0,001 

 

Signifikan 

H3 

Kepemimpinan 

kewirausahaan → 

Kinerja org.  0,177 0,164 1,079 0,281 

 

Tdk 

Signifikan 

H4 

 

Rekrutmen → org. 

pembelajaran 0,272 0,071 3,855 0,000 

 

Signifikan 

H5 

 

Rekrutmen → 

Komitmen org.   0,007 0,100 0,075 0,940 

 

Tdk 

Signifikan 

H6 

 

Rekrutmen → Kinerja 

Org. 0,169 0,112 1,503 0,134 

 

Tdk 

Signifikan 

H7 

 

Inovasi → org. 

pembelajaran 0,258 0,101 2,557 0,011 

 

Signifikan 

H8 

 

Inovasi → Komitmen 

org. 0,450 0,102 4,421 0,000 

 

Signifikan 

H9 

 

Inovasi → Kinerja 

organisasi 0,398 0,126 3,165 0,002 

 

Signifikan 



147 
 

H10 

 

Org. pembelajaran→ 

Kinerja org. 0,452 0,208 2,173 0,030 

 

Signifikan 

H11 

 

Komitmen org.  → 

Kinerja org. 0,165 0,104 1,579 0,115 

 

Tdk 

Signifikan 

Keterangan: 

X1 : Kepemimpinan kewirausahaan Z1 : Organisasi pembelajaran 

X2 : Rekrutmen                Z2 : Komitmen organisasional  

X3 : Inovasi    Y : Kinerja organisasi 

 

* : significant at below 0,05 level  n.s. : not significant at 

above 0,05 level 

 

Sumber: Lampiran 8, Data diolah (2021),  

 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan hasil bootstrapping PLS 

sesuai pada Tabel 5.22 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

1. Kepemimpinan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap organisasi pembelajaran pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh kepemimpinan kewirausahaan terhadap organisasi 

pembelajaranadalah sebesar 0,599 (positif) dengan T-statistics sebesar 4,593 

(≥1,96) dan p value 0,000 (≤α=5%), sehingga diputuskan kepemimpinan 

kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasi 

pembelajaran, artinya semakin tinggi kepemimpinan kewirausahaan 

manajemen hotel, maka hotel tersebut akan menjadi organisasi yang 

berorientasi pada pembelajaran. Berdasarkan hasil ini, hipotesis pertama 

yang menyatakan kepemimpinan kewirausahaan berpengaruh terhadap 

organisasi pembelajaranpada hotel bintang 4 di Jawa Timur, dapat diterima 

(H1 diterima). 

 

2. Kepemimpinan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen organisasional pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh kepemimpinan kewirausahaan terhadap komitmen 

organisasional adalah sebesar 0,370 (positif) dengan T-statistics sebesar 

3,470 (≥1,96) dan p value 0,001 (≤α=5%), sehingga diputuskan 
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kepemimpinan kewirausahaan juga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen organisasional, semakin tingginya kepemimpinan 

kewirausahaan manajemen hotel, akan memperkuat komitmen 

organisasional pada hotel tersebut. Berdasarkan hasil ini, hipotesis kedua 

yang menyatakan kepemimpinan kewirausahaan berpengaruh terhadap 

komitmen organisasional pada hotel bintang 4 di Jawa Timur, juga dapat 

diterima (H2 diterima). 

3. Kepemimpinan kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja organisasi pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh kepemimpinan kewirausahaan terhadap kinerja 

organisasi hanya sebesar 0,177 dengan T-statistics sebesar 1,079 (<1,96) dan 

p value 0,281 (>α=5%), sehingga diputuskan kepemimpinan kewirausahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, artinya semakin 

tingginya kepemimpinan kewirausahaan manajemen hotel, belum mampu 

memberikan dampak yang nyata pada peningkatan kinerja hotel. 

Berdasarkan hasil ini, hipotesis ketiga yang menyatakan kepemimpinan 

kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada hotel bintang 4 

di Jawa Timur, tidak dapat diterima (H3 ditolak). 

 

4. Rekrutmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasi 

pembelajaran pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh rekrutmen terhadap organisasi pembelajaranadalah 

sebesar 0,272 (positif) dengan T-statistics sebesar 3,855 (≥1,96) dan p value 

0,000 (≤α=5%), sehingga diputuskan rekrutmen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap organisasi pembelajaran, artinya semakin baik proses 

rekrutmen, maka semakin mudah hotel tersebut mengimplementasikan 

sebagai organisasi hotel yang berorientasi pada pembelajaran. Berdasarkan 

hasil ini, hipotesis keempat yang menyatakan rekrutmen berpengaruh 

terhadap organisasi pembelajaran pada hotel bintang 4 di Jawa Timur, dapat 

diterima (H4 diterima) sekaligus menjadi novelty penelitian . 

5. Rekrutmen tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasional pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh rekrutmen terhadap komitmen organisasional hanya 

sebesar 0,007 dengan T-statistics sebesar 0,075 (>1,96) dan p value 0,940 

(>α=5%), sehingga diputuskan rekrutmen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen organisasional , artinya bagusnya proses rekrutmen 

belum mampu memberikan dampak yang nyata pada penguatan komitmen 



149 
 

organisasi. Berdasarkan hasil ini, hipotesis kelima yang menyatakan 

rekrutmen berpengaruh terhadap komitmen organisasional pada hotel 

bintang 4 di Jawa Timur, tidak dapat diterima (H5 ditolak). 

 

6. Rekrutmen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi 

pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh rekrutmen terhadap kinerja organisasi hanya 

sebesar 0,169 dengan T-statistics sebesar 1,503 (>1,96) dan p value 0,134 

(>α=5%), sehingga diputuskan rekrutmen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja organisasi, artinya bagusnya proses rekrutmen juga belum 

mampu memberikan dampak yang nyata pada peningkatan kinerja hotel. 

Proses rekrutmen yang dilaksanakan dengan metode yang baik, pelaksanaan 

baik, dan juga persyaratan terpenuhi, akan menghasilkan karyawan yang 

memenuhi standar, akan tetapi masih belum bisa langsung berdampak pada 

peningkatan kinerja hotel. Berdasarkan hasil ini, hipotesis keenam yang 

menyatakan rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada hotel 

bintang 4 di Jawa Timur, juga tidak dapat diterima (H6 ditolak). 

 

7. Inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasi 

pembelajaranpada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh inovasi terhadap organisasi pembelajaranadalah 

sebesar 0,258 (positif) dengan T-statistics sebesar 2,557 (≥1,96) dan p value 

0,011 (≤α=5%), sehingga diputuskan inovasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap organisasi pembelajaran, artinya semakin tinggi inovasi, 

maka semakin cepat hotel tersebut mengimplementasikan sebagai organisasi 

hotel yang berorientasi pada pembelajaran. Berdasarkan hasil ini, hipotesis 

ketujuh yang menyatakan inovasi berpengaruh terhadap organisasi 

pembelajaranpada hotel bintang 4 di Jawa Timur, dapat diterima (H7 

diterima). 

 

8. Inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasional pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh inovasi terhadap komitmen organisasional adalah 

sebesar 0,450 (positif) dengan T-statistics sebesar 4,421 (≥1,96) dan p value 

0,000 (≤α=5%), sehingga diputuskan inovasi juga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasional , artinya semakin tinggi 

inovasi, maka semakin kuat komitmen organisasional pada hotel tersebut. 
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Berdasarkan hasil ini, hipotesis kedelapan yang menyatakan inovasi 

berpengaruh terhadap komitmen organisasional pada hotel bintang 4 di Jawa 

Timur, juga dapat diterima (H8 diterima). 

 

9. Inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi 

pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh inovasi terhadap kinerja organisasi sebesar 0,398 

(positif) dengan T-statistics 3,165 (≥1,96) dan p value 0,002 (≤α=5%), 

sehingga diputuskan inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja organisasi, artinya semakin tinggi inovasi semakin tinggi pula kinerja 

organisasi. Berdasarkan hasil ini, hipotesis kesembilan yang menyatakan 

inovasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada hotel bintang 4 di Jawa 

Timur, juga dapat diterima (H9 diterima). 

 

 

 

10. Organisasi pembelajaranberpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja organisasi pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh organisasi pembelajaranterhadap kinerja organisasi 

adalah sebesar 0,452 (positif) dengan T-statistics sebesar 2,173 (≥1,96) dan 

p value 0,030 (≤α=5%), sehingga diputuskan organisasi 

pembelajaranberpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, 

artinya semakin tinggi organisasi pembelajaran pada hotel, akan memberikan 

dampak yang nyata pada peningkatan kinerja organisasi hotel. Berdasarkan 

hasil ini, hipotesis kesepuluh yang menyatakan organisasi 

pembelajaranberpengaruh terhadap kinerja organisasi pada hotel bintang 4 di 

Jawa Timur, dapat diterima (H10 diterima). 

 

11. Komitmen organisasional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja organisasi pada hotel bintang 4 di Jawa Timur 

Nilai koefisien pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja 

organisasi hanya sebesar 0,165 dengan T-statistics sebesar 1,579 (<1,96) dan 

p value 0,115 (>α=5%), sehingga diputuskan komitmen organisasional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, artinya semakin kuatnya 

komitmen organisasional pada hotel, belum mampu memberikan dampak 

yang nyata pada peningkatan kinerja organisasi pada hotel tersebut. 

Berdasarkan hasil ini, hipotesis kesebelas yang menyatakan komitmen 
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organisasional berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada hotel bintang 4 

di Jawa Timur, tidak dapat diterima (H11 ditolak). 

 

f. Analisis Direct Effect, Indirect Effect, dan Total Effect 

Tahap analisis innel model selanjutnya adalah analisis pada jalur pengaruh 

langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect), serta pengaruh 

total (total effect). Hasil perhitungan koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, 

dan total disajikan pada Tabel 5.23 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.23 

Analisis Direct Effect, Indirect Effect, dan Total Effect 

Jalur 

pengaruh 

Direct 

Effect 
Criteria 

Indirect Effect  

via Z1 

Indirect Effect  

via Z2 

Total Effect 

on Org. 

Performance 

Koef. 
Sifat 

mediasi 
Koef. 

Sifat 

mediasi 
Koef. Rank 

El → LO 0,599 Signifikan - - - - - - 

EL → OC 0,370 Signifikan - - - - - - 

EL → KO 0,177 

Tdk 

Signifikan 

0,271

* f.m 

0,061n.s

. n.m 0,509 

2 

RC → LO 0,272 Signifikan - - - - - - 

RC → OC 0,007 

Tdk 

Signifikan - - - - - 

- 

RC → 

KO 0,169 

Tdk 

Signifikan 

0,123

* f.m 

0,001n.s

. n.m 0,293 

4 

IN → LO 0,258 Signifikan - - - - - - 

IN → OC 0,450 Signifikan - - - - - - 

IN → KO 0,398 Signifikan 

0,117

* p.m 

0,074n.s

. n.m 0,589 

1 
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LO → 

KO 0,452 Signifikan - - - - 0,452 

3 

OC → 

KO 0,165 

Tdk 

Signifikan - - - - 0,165 

5 

 Keterangan: 

X1 : Kepemimpinan kewirausahaan Z1 : Organisasi pembelajaran 

X2 : Rekrutmen   Z2 : Komitmen organisasional  

X3 : Inovasi    Y : Kinerja Organisasi 

 

* : significant at the 0,05 level  n.s. : not significant at the 0,05 

level 

f.m : fully mediation   p.m : partially mediation 

n.m : no mediation 

Sumber: Lampiran 8 

 

 

Analisis koefisien direct effect 

Direct effect merupakan besarnya pengaruh antar variabel secara 

langsung (jalur langsung). Semakin besar koefisien direct effect maka semakin 

besar pengaruh antar variabel, dan semakin kecil koefisien direct effect 

(mendekati nol) maka semakin kecil pula pengaruh antar variabel tersebut. 

Pada kolom direct effect, terdapat 11 jalur pengaruh langsung, 7 jalur 

diantaranya signifikan dan 4 jalur sisanya tidak signifikan. Keempat jalur yang 

tidak signifikan tersebut adalah jalur kepemimpinan kewirausahaan terhadap 

kinerja organisasi, jalur rekrutmen terhadap komitmen organisasional, jalur 

rekrutmen terhadap kinerja organisasi, serta jalur komitmen organisasional 

terhadap kinerja organisasi. 

Analisis koefisien indirect effect 

Pada analisis indirect effect, selain bisa diketahui signifikansi pengaruh 

tidak langsung atau pengaruh mediasi, juga bisa diketahui sifat mediasinya. 

Ghozali (2011:248) menjelaskan, mendeteksi sifat mediasi dapat dilihat dari 

pengaruh mediasinya, apabila pengaruh langsung variabel eksogen terhadap 

variabel endogen signifikan, dan pengaruh tidak langsungnya melalui variabel 

intervening juga melalui jalur yang signifikan, maka dikatakan partially 

mediation. Sebaliknya, apabila pengaruh langsung variabel eksogen terhadap 

variabel endogen tidak signifikan, sedangkan pengaruh tidak langsungnya melalui 
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variabel intervening melalui jalur yang signifikan, maka dikatakan fully mediation 

atau perfect medation.  

Pada kolom indirect effect via Z1, semua variabel baik kepemimpinan 

kewirausahaan, rekrutmen, maupun inovasi, ketiganya dimediasi secara 

signifikan oleh organisasi pembelajaran, artinya semakin tinggi kepemimpinan 

kewirausahaan, semakin baik proses rekrutmen, dan semakin tinggi inovasi, maka 

organisasi pembelajaran akan semakin tinggi, dampaknya kinerja organisasi juga 

semakin tinggi.  

Walaupun sama-sama dimediasi oleh organisasi pembelajaran, akan 

tetapi berbeda dalam sifat mediasinya. Kepemimpinan kewirausahaan dan 

rekrutmen dimediasi secara penuh (fully mediation) oleh organisasi pembelajaran. 

Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan kinerja organisasi tidak bisa hanya 

mengandalkan kepemimpinan kewirausahaan yang tinggi dan proses rekrutmen 

yang baik saja, akan tetapi juga harus memperhatikan organisasi pembelajaran 

agar kinerja organisasi dapat meningkat. Karena upaya meningkatkan kinerja 

organisasi tanpa memperhatikan organisasi pembelajaran adalah sia-sia. 

Kondisi berbeda terjadi pada variabel inovasi yang dimediasi secara 

parsial (partially mediation) oleh organisasi pembelajaran. Hal ini menunjukkan 

bahwa meningkatkan kinerja organisasi sebenarnnya bisa hanya dengan 

meningkatkan inovasi saja, akan tetapi apabila organisasi pembelajaran juga 

diperhatikan, maka kinerja organisasi akan meningkat lebih tinggi lagi. Karena 

inovasi mampu memberikan dampak yang langsung terhadap peningkatan kinerja 

organisasi, atau secara tidak langsung melalui mediasi organisasi pembelajaran. 

Selanjutnya, pada kolom indirect effect via Z2, diketahui semua variabel 

baik kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, maupun inovasi, ketiganya tidak 

dapat dimediasi secara signifikan oleh komitmen organisasional , artinya semakin 

tinggi kepemimpinan kewirausahaan, semakin baik proses rekrutmen, dan 

semakin tinggi inovasi, belum mampu memberikan dampak yang nyata pada 

penguatan komitmen organisasi. Komitmen organisasional yang kuat ternyata 

juga kurang berperan dalam penguatan kinerja organisasi.  

 

Analisis koefisien total effect 

Analisis pengaruh total (total effect) setiap variabel terhadap kinerja 

organisasi merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak 

langsungnya. Nilai total effect dapat dituangkan ke dalam Gambar 5.4 berikut: 
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Gambar 5.4 

Total Effect terhadap Kinerja organisasi 

Sumber: Lampiran 8, Data diolah, 2021,  

Total effect dapat dibandingkan dengan nilai variable mean. Total effect 

menunjukkan total pengaruh variabel prediktor dalam meningkatkan respons 

(dalam hal ini kinerja organisasi), sedangkan variable mean menunjukkan nilai 

rata-rata kecenderungan terpusat pada setiap variabel. Nilai variable mean 

berguna apabila ada dua variabel memiliki total effect yang sama. Apabila ada dua 

variabel memiliki total effect relatif sama, maka yang menjadi prioritas adalah 

variabel dengan mean lebih rendah, karena lebih penting untuk ditingkatkan lagi. 

Idealnya, untuk meningkatkan kinerja organisasi pada hotel, maka 

organisasi bisa merancang program-program perbaikan pada semua variabel 

eksogennya, baik kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, inovasi, organisasi 

pembelajaran, maupun komitmen organisasional . Akan tetapi, apabila organisasi 

memiliki keterbatasan sumber daya baik tenaga, anggaran biaya, maupun waktu 

yang terbatas, maka perlu dibuatkan skala prioritas dalam rangka merancang 

program peningkatan kinerja hotel.  

Hasil analisis perbandingan variable mean dan total effect memberikan 

kesimpulan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi pada hotel 

bintang 4 di Jawa Timur, yang menjadi prioritas mulai yang paling tinggi sampai 

yang paling rendah adalah: 

Urutan 1 : Menambah program-program inovasi 
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Inovasi menjadi perhatian paling utama, karena bisa berdampak 

secara langsung terhadap kinerja organisasi, maupun secara 

tidak langsung melalui mediasi organisasi pembelajaran. 

Organisasi pembelajaran sendiri dampaknya juga sangat kuat 

terhadap peningkatan kinerja organisasi. Inovasi menjadi sangat 

penting bagi industri perhotelan agar bisa bertahan di era new 

normal selama dan juga pasca pandemi Covid-19. 

Urutan 2 : Memperkuat kepemimpinan kewirausahaan 

Kepemimpinan kewirausahaan menjadi perhatian kedua sesuai 

urutan total effect terhadap kinerja hotel. Hotel dengan 

manajemen yang memiliki kepemimpinan berorientasi 

kewirausahaan yang bagus, akan membentuk organisasi yang 

penuh dengan pembelajaran, hal ini bagus untuk perkembangan 

kinerja organisasi. Manajemen hotel harus mampu melihat, 

membaca peluang, dan merespons perubahan yang terjadi di 

pasar. 

Urutan 3 : Meningkatkan organisasi pembelajaran 

Organisasi pembelajaran menjadi perhatian ketiga karena total 

effect terhadap kinerja hotel, nilainya tidak jauh berbeda dengan 

kepemimpinan kewirausahaan. Hotel harus melakukan 

pembelajaran secara kontinu terhadap perubahan lingkungan 

bisnis agar bisa beradaptasi dan tetap memiliki keunggulan 

bersaing, terutama di era pasca pandemi Covid-19 landscape 

pasar jauh berubah dibandingkan sebelumnya. 

Urutan 4 : Memperbaiki proses rekrutmen 

Proses rekrutmen perhatian keempat berdasarkan urutan total 

effect terhadap kinerja hotel. Proses rekrutmen harus bagus dan 

transparan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan organisasi, sehingga proses 

pembelajaran di organisasi dapat berjalan sesuai dengan 

rencana, dan dampaknya kinerja organisasi dapat meningkat. 

Spesifikasi rekrutmen bisa ditambahkan dengan cakap digital, 

karena layanan industri perhotelan saat ini sudah sangat berbeda 

akibat digitalisasi industri dan juga efek pandemi Covid-19. 

Urutan 5 : Memperkuat komitmen organisasional  

Komitmen organisasional menjadi perhatian terakhir karena 

total effect terhadap kinerja hotel paling kecil. Komitmen 
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organisasional belum perlu mendapatkan program-program 

khusus dari manajemen hotel, karena penguatan komitmen 

organisasional cukup bisa dilakukan dengan memperhatikan 

kepemimpinan kewirausahaan, rekrutmen, dan inovasi. Ketiga 

variabel tersebut bisa memperkuat komitmen organisasi, 

walaupun komitmen organisasional sendiri masih lemah 

dampaknya terhadap kinerja organisasi. 


