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PENGARUH KOMITMEN, KEDISIPLINAN DAN KREATIVITAS 

PANITIA TERHADAP HASIL 

KINERJA PADA PAMERAN KOMPUTER 

(Studi pada pada Pameran Komputer 2017 oleh APTIKNAS di Surakarta) 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komitmen terhadap kinerja 

karyawan. Menganalisis pengaruh kedisiplinan  terhadap kinerja karyawan. 

Menganalisis pengaruh kreativitas terhadap kinerja karyawan. Menganalisis 

pengaruh komitmen, kedisiplinan dan kreativitas terhadap kinerja karyawan. Jenis 

penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi seluruh Panitia 

Pameran Komputer yang berjumlah 50 panitia. Alat analisis yang digunakan 

adalah regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh variabel komitmen mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja. Variabel kedisiplinan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja. Variabel kreativitas mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja. Hasil analisis uji F diketahui variabel komitmen, 

kedisiplinan dan kreativitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja. 

 

Kata Kunci : Komitmen, Kedisiplinan, Kreativitas 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the influence of the commitment on expo committee 

performance. Analyzing the influence of discipline on expo committee 

performance. Analyzing the influence of creativity on expo committee 

performance. Analyzing the influence of the commitment, discipline and 

creativity on expo committee performance. This type of research is a quantitative 

study with a population of all Expo committee of the Computer expo, while the 

sample used is 50 respondents. The analytical tool used is multiple linear 

regression, t test, F test and coefficient of determination (R
2
). Based on the results 

of the study, it was found that the Commitment variable had a significant effect on 

performance. Discipline variables have a significant effect on performance 

Creativity variables have a significant effect on performance. The results of the F 

test analysis revealed, this means that known variables of Commitment, Discipline 

and Creativity together have an influence on the performance. 

Keywords: Commitment, Discipline, Creatvity and Performance 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada zaman yang serba teknologi seperti sekarang ini, banyak orang yang 

memilih beralih dari offline (datang langsung ke lapak) ke online (pembelian 

via elektronik) untuk memenuhi hal-hal sebagai penunjang hidupnya. Pasar 
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offline yang dimaksud tidak hanya toko, galeri, market, namun juga fasilitas 

yang biasa dipergunakan sebagai media penjualan offline, seperti pameran. 

Pameran merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk orang banyak, 

untuk memperlihatkan kelebihan, mempertunjukan suatu hasil ( seni, barang 

produksi, ataupun yang lainnya). Menurut Budianto dalam dwiananto jenis 

pameran dapat ditinjau berdasarkan barang yang dipamerkan, yang meliputi 

general exhibition (memamerkan berbaga barang dalam waktu yang 

bersamaan), solo exhibition (satu atau beberapa jenis barang dalam satu 

perusahaan), specialize exhibition (satu jenis barang diikuti beberapa 

perusahaan; menurut skala pelayanannya yang terbagi menjadi skala 

internasional, nasional dan regional; menurut transaksi penjualan produk 

yaitu pameran konvensional (jual beli produk yang dipamerkan secara 

langsung dan dapat langsung dibawa pulang pembeli), pameran modern 

(tidak memperjual belikan produk pameran secara langsung transaksi hanya 

melalui pesanan atas barang yang dipamerkan); lama penyelenggaraan 

dibedakan menjadi pameran temporer (sewaktu-waktu, tida kontinu), 

pameran berkala (setiap tahunnya dan dilaksanakan selama satu minggu 

setiap tahun atau setiap 3 bulan sekali), pameran tetap (sifatnya tetap berupa 

showroom, menyewa ruang sepanjang tahun dan lebih didasarkan pada 

keinginan meningkatkan promosi perdagangan dan industri; menurut  bentuk 

display yaitu, produk (tujuannya mempromosikan produk, biasanya berskala 

kecil dalam suatu ruang pameran), display per-stand (beberapa pengusaha 

kecil yang memproduksi barang sejenis atau masih berkaitan dimana mereka 

memamerkan produk-produk pada stand-stand yang telah disediakan 

penyelenggara), tradeshow (tujuan dagang murni, dilakukan oleh suatu 

asosiasi dan punya pengunjung khusus diselenggarakan di pusat-pusat 

konvensi, atau gedung serbaguna, dan penyelenggaranya diikuti dengan 

kegiatan konvensi), pameran konsumen (pekan raya besar-besaran dalam 

suatu kompleks area pameran dalam keadaan tertentu merupakan 

penggabungan dua atau lebih jenis pameran diatas); menurut setting terbagi 

menjadi dua, yaitu pameran diruang terbuka (setting-nya sering tidak 
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direncanakan, suasana pameran sangat dipengaruhi lingkungan, meskipun 

dapat juga dibuat kontras, tanpa memasukan unsur alam disekitarnya, 

objeknya berupa barang-barang yang dipakai untuk kepentingan diuar 

bangunan, misalnya alat konstruksi dan alat pertanian); pameran dalam 

ruangan yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu permanen (rentan waktu yang 

lama), semi permanen dan non-permanen (singkat). 

Pameran di indonesia merupakan hal yang selalu menjadi daya tarik untuk 

masyarakat, tempat dimana selalu menjadi pusat keramaian. Apapun tipe 

pamerannya selalu menjadi hal yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua 

orang. Di Indonesia banyak hal yang dipamerkan, mulai dari sebuah produk 

yang mainstream atau anti-mainstream, pameran yang diselenggarakan pada 

umum-nya menggunakan tipe solo exhibition , seperti pameran buku, 

pameran otomotif, pameran lukis, pameran komputer. Tetapi meskipun 

begitu, di Indonesia selalu mencampurkan tipe pameran antara solo 

exhibition dan specialized exhibition , dimana terdapat tidak banyak tipe 

barang yang dipamerkan tetapi terdapat barang yang sama dari perusahaan 

berbeda. Contoh nya pameran Komputer, disana hanya menjual beberapa 

tipe barang, tetapi terdapat banyak sekali barang yang sama dari perusahaan 

berbeda, dimana pameran hanya di khususkan terhadap perangkat komputer 

saja, meskipun akhir-akhir ini melebar menjadi pameran komputer dan 

gadget. Pameran komputer di Indonesia ini diselenggarakan oleh 

APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer di Indonesia) yang terdapat 

banyak APKOM di setiap daerah, APKOMINDO adalah Asosiasi pengusaha 

komputer indonesia, APKOMINDO atau sering dipanggil APKOM ini 

memiliki cabang-cabang di daerah, seperti Surabaya, Jogja, Solo dan 

lainnya. APKOM menyelenggarakan sebuah pameran komputer di setiap 

kota yang terdapat cabang APKOM, dengan tema yang sama dan sistem 

yang sama. APKOM menyelenggarakan Pameran Komputer untuk 

memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli bertatap muka, untuk 

saling bernegosiasi atau sekedar mempromosikan barang. pada setiap 

Pameran, APKOM akan menggunakan SDM setempat untuk 
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menyelenggarakannya. Pada penyelenggaraan pameran di solo, APKOM 

mengajak volunteer untuk membantu penyelenggaraan pameran, para 

volunteer akan direkrut menjadi panitia selama berlangsungnya Event 

pameran, dengan SOP dan kesepakatan yang jelas. 

Pameran APKOM diadakan 3 kali dalam setahun, setiap awal tahun, 

pertengahan tahun, dan akhir tahun. persiapan untuk melaksanakan pameran 

adalah sekitar 1 bulan, di Solo sendiri APKOM bekerja sama dengan EO 

yang bernama Everest Adventure dalam mengelola SDM yang dibutuhkan, 

Everest Adventure bertanggung jawab akan panitia yang direkrut nya, dan 

menjelaskan tentang SOP dan kesepakatan. dalam persiapan 1 bulan 

tersebut, Everest Adventure mempublikasikan rekrutmen. lalu, seleksi 

administrasi, setelah itu seleksi wawancara, wawancara disini dalam rangka 

untuk menjelaskan dan memberi kesempatan para calon panitia untuk 

bertanya tentang hal mengenai pameran komputer, sehingga dapat 

melakukan pekerjaannya dengan baik. SDM merupakan modal dan aset 

terpenting dari setiap kegiatan di dalam perusahaan, SDM merupakan salah 

satu sumber daya paling menentukan sukses atau tidaknya suatu organisasi. 

Organisasi dituntut untuk selalu mengelola SDM yang ada di dalamnya 

sehingga kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi dapat tercapat secara 

optimal (Dessy Rosiana dkk, 2016). Di dalam organisasi yang terdapat pada 

Everest Adventure ini memiliki tujuan. Dalam sebuah pameran tentu saja 

kepuasan pelanggan dan peserta pameran yang utama, untuk mencapai hal 

tersebut maka kinerja dari para panitia adalah hal pokok, kinerja akan 

menunjang sebuah output yang menjadi tolok ukur keberhasilan pameran 

yaitu ”kepuasan pelanggan dan peserta pameran”. Untuk menunjang kinerja, 

maka terdapat faktor yang mempengaruhi nya, diantara nya adalah 

Komitmen, Kreativitas dan Kedisiplinan. 

Kinerja sebuah organisasi juga dapat dipengaruhi oleh komitmen 

karyawan, Komitmen dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas 

profesional dan perilaku kerja karena komitmen organisasional 
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mencerminkan sikap positif individu pada organisasi. Sikap ini memotivasi 

seseorang untuk berperilaku positif, untuk menjadi disiplin dalam bekerja, 

untuk mematuhi aturan dan kebijakan organisasi untuk menjaga hubungan 

baik dengan rekan kerja, dan meningkatkan pencapaian seseorang. Komitmen 

organisasional merupakanperasaan yang kuat dan erat dari 

seseorangterhadap, tujuan dan nilai suatu organisasi dalam hubungannya 

dengan peran merekaterhadap upaya pencapaian tujuan dan nilainilai tersebut 

(Zurnali, 2010). Dalam sebuah Organisasi yang terancang di EO Everest 

Adventure (EO yang membantu APKOMINDO mengadakan pameran) 

komitmen adalah keharusan, karena sebuah tuntutan untuk sebuah event 

berhasil ketika para panitia berkomitmen untuk membuatnya berhasil, dengan 

selalu memperhatikan SOP dari tugas-tugasnya. 

Selain komitmen, juga ada kedisiplinan yang dapat mempengaruhi 

Kinerja, Jadi dapat dikatakan bahwa kedisiplinan menjadi kunci terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan disiplin yang baik 

berarti karyawan sadar dan bersedia mengerjakam semua tugasnya dengan 

baik untuk mencapai kinerja yang masimal menurut Hasibuan (2006:198) . 

pada penelitian terdahulu oleh Hendra Setyawan (2015) Kedisiplinan adalah 

fungsi MSDM yang penting dan menjadi sebuah tolok ukur dalam/untuk 

mengukur apakah fungsi-fungsi MSDM lainnya secara keseluruha  telah 

dilaksanakan dengan baik atau tidak. 

Selain Komitmen dan Kedisiplinan, disini juga terdapat Kreativitas. Evans 

(1994:12) pada panilingan menyebutkan bahwa kreativitas adalah 

keterampilan untuk menemukan sesuatu yang baru, memandang subyek dari 

perspektif baru, dan membentuk dari dua atau lebih konsep. Tilaar (2012:72) 

mengungkapkan bahwa Kreativitas tidak dapat dipisahkan bagaimana 

seseorang dapat berfikir kreatif yakni berfikir kreatif dalam menghadapi 

dunia luar atau persoalan dapat mengasimilasi atau menyerap keadaan atau 

kondisi tersebut, dapat juga bersikap atau berfikir manipuatif. 

 

2. METODE PENELITIAN 



 

6 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh panitia Pameran Komputer 

yang berjumlah sebanyak 50  orang. Penelitian ini menggunakan kuedioner 

sebagai metode pengambilan data dan disebarkan kepada 50 responden. 

Metode analisis data penelitian menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesisnya menggunakan uji F, uji t, 

dan koefisien determinasi (R
2
). 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Responden 

Analisa tabel merupakan penjelasan secara deskriptif dari data 

mengenai identitas responden. Data ini dibagi menjadi beberapa 

karakteristik, yaitu :  
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3.1.1 Jabatan 

Tabel 1. Karakteristik Jabatan Responden 

No Jabatan  Jumlah Prosentase 

1 

2. 

 

 

Panitia Inti 

Anggota 

19 

31 

        38% 

62% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan jabatan 

yang mendominasi adalah anggota inti yaitu sebanyak 39 

responden (62%). Dimana anggota panitia umum sangat 

dibutuhkan bagi sebuah event pameran komputer yang mana 

dibutuhkan untuk membuat pameran berjalan sesuai dengan apa 

yang  diharapkan. 

3.1.2 Jenis Kelamin 

Tabel 2. Karakteristik Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

28 

22 

56% 

44% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin yang mendominasi adalah laki-laki yaitu sebanyak 28 
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responden (56%) dan perempuan sebanyak 22 responden (44%). 

Dimana laki-laki lebih mendominasi dikarenakan stereotipe 

bahwa laki-laki akan sangat membantu mobilitas pada event itu 

nyata. 

 

3.1.3 Usia 

Tabel 3. Karakteristik Usia 

No Usia Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

4 

< 30 tahun 

3– 40 tahun 

40 – 50 tahun 

> 50 tahun 

32 

6 

9 

3 

64% 

12% 

18% 

6% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan usia 

didominasi pada usia kurang dari 30 tahun yaitu sebanyak 34 orang 

atau sebanyak 64%. Hal ini usia kurang dari 30 tahun memiliki 

semangat bekerja yang baik untuk melakukan berbagai jobdesk 

yang ada pada event pameran. 

 

3.1.4 Pendidikan Terakhir 

Tabel 4. Karakteristik Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

4 

SMA 

Diploma 

S1 

S2/S3 

11 

12 

23 

4 

22% 

24% 

46% 

8% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir didominasi 

pada pendidikan S1 yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 46%. Hal 

ini pendidikan S1 lebih mendominasi karena dalam masa fresh 
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graduate yang juga mencari pengalaman dan mengisi waktu 

senggang dalam menunggu pekerjaan. Atau memang akan 

menekuni industri kreatif yang berada ada lingkup per-event-an, 

sehingga setelah mengikuti Event ini bisa menjadi batu loncatan 

untuk event-event berikutnya 

3.1.5 Lama Bekerja 

Tabel 5. Karakteristik keikutsertaan 

No Masa Kerja Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

4 

1 kali 

2 kali 

3 kali 

>3 kali 

8 

24 

12 

6 

16% 

48% 

24% 

12% 

 Jumlah 50 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan 

keikutsertaan didominasi pada 2 kali ikut serta dalam event yaitu 

sebanyak 24 orang atau sebesar 48%. Hal ini disebabkan karena 

mempunyai rasa ingin mengetahui lebih dalam untuk menjalankan 

sebuah event, dan merasa ingin berpartisipasi lebih. 
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3.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.2.1 Uji Validitas  

 Hasil uji validitas angket dengan menggunakan program 

SPSS 17.00 for Windows adalah sebagai berikut : 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Komitmen (X1) 

Variabel  Butir r-hitung r-tabel Keterangan  

Komitmen 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

0,788 

0,837 

0,859 

0,847 

0,823 

0,568 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Kedisiplinan (X2) 

Variabel  Butir r-hitung r-tabel Keterangan  

Kedisiplinan 

(X2) 

1 

2 

3 

4 

5 

 

0,733 

0,740 

0,729 

0,744 

0,743 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  

Sumber : Data primer diolah, 2018  

 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variasi Kreativitas X3) 

Variabel  Butir r-hitung r-tabel Keterangan  

Kreativitas 

(X3) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

0,788 

0,868 

0,722 

0,810 

0,898 

0,593 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

Valid 

 

  Sumber : Data primer diolah, 2018  
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Tabel 9. Hasil Uji Validitas Kinerja (Y) 

Variabel  Butir r-hitung r-tabel Keterangan  

Kinerja 

(Y) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0,630 

0,626 

0,479 

0,604 

0,583 

0,574 

0,659 

0,488 

0,507 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

  Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 4 variabel 

yang diteliti yakni Komitmen, Kedisiplinan dan Kreativitas dengan 

jumlah item sebanyak 26 item pertanyaan yang diajukan, nampak 

bahwa semua item pertanyaan sudah valid, karena memiliki nilai 

Corrected Item-Total Correlation>rtabel (0,235). 

 

3.2.2 Uji Reliabilitas 

 

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  
Cronbach 

Alpha 

Koefisien 

Alpha 

Interpretasi 

Lingkungan Kerja (X1) 0,7 0,874 Reliabel 

Disiplin Kerja (X2) 0,7 0,875 Reliabel 

Motivasi Kerja (X3) 0,7 0,862 Reliabel 

Kinerja (Y) 0,7     0,734 Reliabel 

Sumber: data primer diolah, 2018 

 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dengan 

Cronbach’s Alpha sebagaimana terlihat pada tabel menunjukkan 

bahwa nilai Alpha lebih dari 0,7. Oleh karena itu dapat ditentukan 

bahwa semua instrumen penelitian ini adalah reliabel. 
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3.3 Uji Asumsi Klasik. 

3.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Tabel 11. Tabel Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,81560391 

Most Extreme Differences 
Absolute ,154 
Positive ,127 
Negative -,154 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,088 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,188 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber : Data primer diolah, 2018  

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai 

kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,088 dan nilai asymp sig (2-tailled) 

sebesar 0,188, dengan demikian hasil tersebut membuktikan model 

regresi berdistribusi normal. 

 

3.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Lingkungan kerja (X1) 

Disiplin kerja (X2) 

Motivasi kerja (X3)  

0,978 

0,902 

0,904 

1,022 

1,109 

1,107 

Bebas multikolineritas 

Bebas multikolineritas 

Bebas multikolineritas 

Sumber : data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa masing-

masing nilai VIF kurang dari 10, demikian juga hasil nilai tolerance 

diatas 0,1. Dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini 

tidak terdapat masalah multikolinearitas.  
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3.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Komitme

n 

Kedisiplina

n 

Kreatifita

s 

Kinerja 

Spearman's 

rho 

Komitmen 

Correlation 

Coefficient 

1,000 0,085 0,086 0,167
**

 

Sig. (2-tailed) . 0,557 0,550 0,061 

N 50 50 50 50 

Kedisiplinan 

Correlation 

Coefficient 

0,085 1,000 0,219 0,173
**

 

Sig. (2-tailed) 0,557 . 0,126 0,071 

N 50 50 50 50 

Kreatifitas 

Correlation 

Coefficient 

0,086 0,219 1,000 0,170
**

 

Sig. (2-tailed) 0,550 0,126 . 0,070 

N 50 50 50 50 

Kinerja 

Correlation 

Coefficient 

0,167
**

 0,173
**

 0,170
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,061 0,071 0,070 . 

N 50 50 50 50 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel IV.13 tersebut 

nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai sig (2-

tailed) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat di simpulkan bahwa 

semua variabel bebas tersebut tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 
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3.4 Hasil Uji Hipotesis 

3.4.1 Analisa Regresi Linier Berganda 

Tabel 14. Hasil Uji Regresi Lienar Berganda 

Variabel B thitung Sig Keterangan 

Constant 4,888 1,460 0,151  

Lingkungan 0,439 5,453 0,000 Berpengaruh 

Disiplin 0,406 3,406 0,001 Berpengaruh 

Motivasi 0,477 6,438 0,000 Berpengaruh 

R Square   = 0,718 

Adjusted R Square = 0,700 

Fhitung  = 39,072 

Fsig   = 0,000 

Sumber : Data primer diolah, 2018  

 Jadi persamaan yang diperoleh adalah : 

Y = 4,888 + 0,439X1 + 0,4062 + 0,477X3 +   

 

3.4.2 Uji t 

 Tabel 15. Hasil Uji t 

Variabel thitung Sig Keterangan 

Komitmen 5,453 0,000 Berpengaruh 

Kedisiplinan 3,406 0,001 Berpengaruh 

Kreativitas 6,438 0,000 Berpengaruh 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Variabel Komitmen (X1), Kedisiplinan (X2), dan Kreativitas 

(X3)  diketahui Ho ditolak karena t hitung  dari ketiga variabel  lebih 

besar dari t tabel maka hal ini menunjukkan bahwa Komitmen, 

Kedisiplinan dan Kreativitas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja (Y). 
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3.4.3 Uji F 

 Tabel 16. Hasil Uji F test 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 411,596 3 137,199 39,072 .000
a
 

Residual 161,524 46 3,511   

Total 573,120 49    

Sumber : Data primer diolah, 2018  

 

Hasil menunjukkan Fhitung > Ftabel (39,072 > 3,15), maka Ho 

ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara Komitmen (X1), 

Kedisiplinan (X2), dan Kreativitas (X3) secara bersama-sama 

terhadap kinerja (Y)  

 

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan bantuan komputer 

program SPSS for windows maka dapat diperoleh Adjusted R square (R
2
) 

sebesar 0,700, hal ini menunjukkan bahwa variabel Komitmen (X1), 

Kedisiplinan (X2), dan Kreativitas (X3) mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja sebesar 70,0%. Sedangkan sisanya (100% – 70,0% = 30,0%) 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. Contohnya 

lingkungan kerja, Stress kerja dan Kompensasi. 

 

4. PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan pada bab sebelumnya peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
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4.1.1 Variabel Komitmen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan dibuktikan dengan nilai thitung (5,453) dengan nilai 

signifikan <0,05 maka hipotesis terbukti kebenarannya. Sehingga dengan 

adanya Komitmen maka kinerja Panitia Pameran Komputer dapat 

meningkat. 

4.1.2 Variabel Kedisiplinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan dibuktikan dengan nilai thitung (3,406) dengan 

nilai signifikan <0,05 maka hipotesis terbukti kebenarannya. Sehingga 

dengan adanya Kedisiplinan maka kinerja Panitia Pameran Komputer 

dapat meningkat. 

4.1.3 Variabel Kreativitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan dibuktikan dengan nilai thitung (6,438) dengan nilai 

signifikan <0,05 maka hipotesis terbukti kebenarannya. Sehingga dengan 

adanya Kreativitas maka kinerja Panitia Pameran Komputer dapat 

meningkat. 

4.1.4 Variabel Komitmen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan dibuktikan dengan nilai thitung (5,453) dengan nilai 

signifikan <0,05 maka hipotesis terbukti kebenarannya. Sehingga dengan 

adanya Komitmen maka kinerja Panitia Pameran Komputer dapat 

meningkat. 

4.1.5 Variabel Komitmen, Kedisiplinan dan Kreativitas secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
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dibuktikan dengan nilai Fhitung (39,072) dengan nilai signifikan <0,05 maka 

hipotesis terbukti kebenarannya.. 

4.2 Saran 

 

4.2.1 Bagi pengelola acara APKOMINDO (Pameran Komputer) sebaiknya perlu 

meningkatkan lagi keamanan lingkungan yang diberikan kepada karyawan 

untuk menjamin keamanan pada komitmen sehingga karyawan tidak ragu 

lagi dengan keamanan yang diberikan.  

4.2.2 Bagi pengelola acara APKOMINDO (Pameran Komputer) sebaiknya perlu 

meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja sehingga tempat kerja selalu 

bersih dan nyaman dikunjungi 

4.2.3 Bagi pengelola acara APKOMINDO (Pamern Komputer) sebaiknya 

menetapkan jam kerja yang sesuai dengan digelarnya acara tersebut 

supaya mencegah karyawan yang terlambat hadir. 

4.2.4 Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih mengembangkan lagi variabel 

independen yang diteliti dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 
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