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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian  

Desain penelitian merupakan cetak biru bagi peneliti. Oleh karena itu, 

perlu disusun terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan. Desain penelitian 

dapat memberikan petunjuk atau arahan yang sistematis kepada peneliti tentang 

kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan akan dilakukan, dan 

bagaimana cara melakukannya. Hal ini sangat penting diperhatikan agar penelitian 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-

angka, meskipun juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya, seperti kata-

kata atau kalimat yang tersusun dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau 

wawancara antara peneliti dan informan. 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan data kualitatif yang 

diangkakan. Data kualitatif yang diangkat misalnya terdapat skala pengukuran. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya 

(Sugioyono, 2010:113) 

1. Sangat setuju / selalu / sangat positif, diberi skor    5 

2. Setuju / selalu / positif, diberi skor      4 
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3. Ragu-ragu / kadang-kadang / netral, diberi skor   3 

4. Tidak setuju / hampir tidak pernah / negative, diberi skor  2 

5. Sangat tidak setuju / tidak pernah, diberi skor    1 

Penelitian kuantitatif mengambil jarak antara penelitian dengan objek yang 

diteliti. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen-intrumental, standar, dan 

bersifat mengukur (Sukmadinata, 2006:95). 

 

3.1.2 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian exploratory 

study. Jenis penelitian exploratory study ini merupakan penelitian yang 

ditunjukkan untuk mengembangkan hipotesis atau mengidentifikasikan masalah. 

 

3.2 Unit Analisis Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. Sang Hyang Seri Kantor 

Regional III Malang yang beralamatkan di Jalan Ciliwung No.25 Malang. Unit 

analisis penelitian ini adalah individu, yaitu para karyawan yang bekerja pada 

kantor regional tersebut. 

 

3.3 Populasi 

 Polulasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteistik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008:27). Populasi 

sebagai seluruh kumpulan elemen yang menujukan ciri-ciri tertentu yang dapat 

dipergunakan untuk membuat kesimpulan (Anwar, 2003:34). 
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 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang berada pada 

kantor PT. Sang Hyang Seri regional III yang berjumlah 50 orang yang terdiri dari 

para karyawan hingga para manajer. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

sampling jenuh, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:122). Istilah lain 

dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan 

sampel penelitian. 

 

3.4 Data 

Kata data berasal dari DATUM yang berarti materi atau kumpulan fakta 

yang dipakai untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes 

statistik. Bila dilihat dari menurut asal sumbernya, data dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Sehingga setiap penelitan pasti 

memerlukan data sebagai bahan analisa. (Sarjono dan Julianita, 2011:8) 

 

3.4.1 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian, yaitu melalui kuisioner, observasi, dan interview. Responden 

yang dimaksud ialah para karyawan yang ada di kantor regional III PT. 

Sang Hyang Seri. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber lain yang diperlukan 

sebagai penunjang penelitian. Data sekunder ini dapat berupa catatan atau 

laporan yang berupa arsip. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Agar data yang diperoleh dapat relevan dengan penelitian, penulis 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

1. Kuisioner 

Menurut Sugiono (2008:165), kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tetulis kepada responden untuk dijawab. Kuisioner penelitian 

ini akan diberikan kepada sample yang telah ditentukan oleh peneliti pada 

setiap karyawan PT. Sang Hyang Seri kantor regional III Malang. 

2. Observasi 

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), subyek 

(benda), atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi perlu 

dilakukan untuk lebih mendalami suatu perilaku dari seluruh elemen 

perusahaan. Hal-hal ini yang menjadi sasaran observasi ini adalah kinerja 

karyawan dan hal-hal lain yang mendukung penelitian. (Sugiono, 

2008:167) 

  



65 

 

3. Interview 

Menurut Sugiono (2008: 167) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah responden sedikit / kecil. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan, pencatatan, menganalisa, dan mengevaluasi secara langsung 

ataupun tidak langsung data-data dan dokumen yang terkait dengan 

penelitian. 

 

3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

Definisi operasional adalah konsep atau konstruksi yang sudah dikaji 

dalam kerangka berpikir, agar konsep yang digunakan dapat diukur secara empiris 

dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka defenisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain:  

 

3.5.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:58). Variabel-variabel  

yang diteliti adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas atau disebut juga independent variable adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel terikat atau dependent variable (Sugiyono, 2008:59). Dalam 

penelitian ini variabel bebas yang dipergunakan yaitu: 

a. Budaya Organisai (X1) 

Menurut Schein dalam Mulyono (2003:117), budaya organisasi 

mengacu pada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh semua 

anggota yang akan membedakan dengan organisasi-organisasi lain. 

Pentingnya dalam budaya organisasi adalah nilai-nilai yang ada di 

dalamnya dapat dirasakan maknanya oleh seluruh anggota yang akan 

menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan gerak organisasi. 

Indikator budaya organisasi menurut Robbin (2006:308) terdiri dari 

tujuh karakteristik yaitu inovasi dan pengambilan resiko, perhatian ke 

rincian, orientasi hasil, orientasi tim, orientasi orang, keagresifan, dan 

kemantapan. Namun yang digunakan untuk mengukur budaya 

organisasi dalam penilitian ini adalah indikator dari nilai-nilai budaya 

organisasi PT. Sang Hyang Seri kantor regional III Malang (Persero). 

b. Kompensasi (X2) 

Kompensasi yang disebut juga penghargaan menurut Gibson, 

Ivancevich, dan Donnelly (dalam Wibowo, 2010:367) serta menurut 

Hadari Nawawi (2005:316) penghargaan atau ganjaran sebagai 

kompensasi harus dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut : 
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a. Kompensasi Langsung (Direct Compensation)  

b. Kompensasi Tidak Langsung (Indirect Compensation)  

2. Variabel Intervering (Z) 

Variabel intervering adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

kemudian mempengaruhi variabel-variabel terikat, jadi variabel ini 

merupakan variabel penyela antara variabel bebas dan terikat. Sehingga 

variabel bebas, tidak langsung mempengaruhi timbulnya variabel terikat. 

Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel intervering adalah: 

- Motivasi Karyawan (Z). 

Dalam penelian ini variabel Z adalah motivasi kerja karyawan. 

Motivasi diartikan sebagai suatu yang menyebabklan, menyalurkan 

dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan 

antusias mencapai hasil yang optimal. Indikator variabel motivasi 

dalam penelitian ini berdasarkan teori motivasi Herzberg dalam 

Handoko (2003:259) yaitu: 

a. Faktor motivational adalah hal-hal pendorong berprestasi yang 

sifatnya instiristik, yang berarti bersumber dari dalam diri 

seseorang. 

b. Faktor Higiene (pemeliharaan) adalah faktor-faktor yang sifatnya 

eksteristik atau dari luar diri seseorang (lingkungan). 
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3. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

dari adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:59). Dalam penelitian ini, 

variabel terikatnya yaitu: 

- Kinerja Karyawan (Y) 

Menurt Anwar (2006:67) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang 

diberikan. 

Untuk lebih memudahkan pemahaman definisi operasional tentang konsep, 

variabel, indikator dan item pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

 

Jenis 

Variabel 

Nama Variabel Indikator Item 

Variabel 

Bebas (X)  

 

 

Budaya Organisasi 

(X1) 

(PT. Sang Hyang 

Seri, 2012) 

 

 

1. Handal 

 

 

2. Antusias 

 

 

3. Berdedikasi 

 

 

4. Sahaja  

 

 

5. Maju 

a. Memiliki kemampuan dalam 

bekerja 

 

a. Memiliki semangat kerja yang 

tinggi 

 

a. Berintegritas yang tinggi 

b. Loyalitas terhadap Perusahaan 

 

a. Rendah Hati  

b. Saling Menghormati  

 

a. Inovatif 

b. Mampu merikan gagasan/ide 

untuk kemajuan perusahaan 
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Kompensasi (X2) 

(Nawawi ,2005) 

1. Langsung 

 

 

 

2. Tidak 

Langsung 

 

 

a. Gaji 

b. Bunus 

c. Insentif 

 

a. Asuransi Kesehatan 

b. Dana Pensiun 

c. Kompensasi Pekerja 

Variabel 

Intervering 

(Z) 

Motivasi 

(Herzberg, 1966) 

1. Faktor 

Motivational  

 

 

 

2. Faktor 

Higiene  

a. Penghargaan 

b. Pengakuan 

c. Prestasi kerja 

d. Tanggung jawab 

 

a. Hubungan antar karyawa 

b. Kompensasi  

c. Kondisi lingkungan kerja 

 

Variabel 

Terikat (Y) 

Kinerja Karyawan 

(Mathis dan 

Jacson, 2006) 

1. Usaha yang 

dicurahkan 

 

 

 

2. Kemampuan 

Individual 

 

3. Dukungan 

Organisasi 

a. Motivasi 

b. Etika Kerja 

c. Kehadiran  

d. Rancangan Tugas 

 

a. Bakat 

b. Minat 

 

a. Pelatihan dan Pengembangan 

b. Peralatan dan Teknologi 

c. Standar Kerja 

d. Manajemen dan Rekan Kerja 

 

 

Sumber : (PT. Sang Hyang Seri, 2012);  (Hadari Nawawi ,2005:316);  (Herzberg 1966 

dalam Handoko 2005:259);  (Mathis dan Jacson, 2006:114) 
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3.5.2 Skala Pengukuran 

 Instrumen penelitian yang digunakan adalah dengan menyebarkan angket 

atau kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah jenis kuesioner tertutup di mana 

pertanyaan sudah disediakan jawabannya. Dalam penelitian ini, digunakan 

kuesioner dengan skala pengukuran interval. 

 Skala pengukuran interval yang berbentuk semantic differential 

dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, 

hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu 

garis kuntinu yang jawaban “sangat positifnya” terletak di bagian kanan garis, dan 

jawaban yang “sangat negatif” terletak dibagian kiri garis, atau sebaliknya. Data 

yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk 

mengukur sikap/karakteristik tertentu yang dipunya oleh seseorang (Sugiyono, 

2010:138). 

Bentuk dari skala pengukuran interval adalah sebagai berikut: 

 Positif   5  4 3 2 1 negatif 

 Sementara itu sejumlah instrumen yang digunakan tegantung pada jumlah 

variabel penelitian yang telah dikembangkan menjadi indikator. Sehingga dari 

indikator-indikator inilah dapat dibuat pertanyaan dalam angket yang akan 

diberikan kepada responsden. 

 

3.6 Uji Instrumen Penelitian 

Pengujian instrumen penelitian cukup penting dilakukan karena akan 

menentukan tingkat ketepatan atau ketelitian kesimpulan penelitian. Pengujian 

instrumen terdiri dari : 
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3.6.1 Pengujian Validitas  

Validitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk 

mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Dengan 

kata lain, validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa 

yang ingin diukur. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat itu mengukur 

apa yang ingin diukur (Singarimbun dan Efendi, 1995:124). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Validitas instrumen dapat diuji dengan menghitung korelasi antara masing-

masing pertanyaan dengan skor total dari variabel yang diuji validitasnya. Untuk 

menguji validitas instrumen penelitian ini digunakan teknik korelasi produk 

moment seperti pada Singarimbun (1995:137) yaitu: 

 

 

 Equation 1 

 Keterangan: 

 𝑟𝑥𝑦  = Koefisien Korelasi 

 N = Jumlah sampel dalam penelitian 

 X = Skor item X 

 Y = Skor item Y 

𝒓𝒙𝒚 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

 {𝑁∑𝑋2 −  ∑𝑋2 {𝑁∑𝑌2 −  ∑𝑌2 }
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Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi Product Moment Pearson dengan level 

signifikansi 5%. Apabila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), 

maka instrumen dinyatakan valid dan apabila probabilitas hasil korelasi lebih 

besar dari 0,05 (5%), maka instrumen dinyatakan tidak valid. Selain itu dapat 

dilakukan dengan membandingkan 

 𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙  positif serta 𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka butir atau variabel tersebut valid. 

 𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙  tidak positif dan 𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙  < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka butir atau variabel tersebut 

tidak valid. 

 

3.6.2 Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Dengan demikian reliabilitas menunjuk pada 

tingkat keterhandalan sesuatu (Arikunto, 2006:154). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus alpha. Karena instrumen yang digunakan 

memiliki rentang nilai, maka rumus yang digunakan adalah: 

𝑟 =   
𝑘

(𝑘 − 1)
  1 −  

∑ͯ𝜎
2
𝑏

𝜎
2
𝑡

  

Keterangan: 

r = reliabilitas 

k = banyaknya pertanyaan 
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∑ͯ𝜎
2
𝑏

 = jumlah varians butir 

𝜎
2
𝑡
  = varians total 

Berdasarkan rumus di atas, suatu instrumen dapat dikatakan handal atau 

reliabel apabila memiliki nilai koefisien kehandalan atau alpha lebih dari atau 

sama dengan 0,6. Menurut Sugiyono (2010:180), langkah-langkah dalam menguji 

reliabilitas adalah: 

1. Menentukan nilai r tabel (dari tabel r) dan menentukan nilai df dengan rumus 

df = jumlah kasus -2, dengan nilai kritis pada tingkat signifikansi 5% (0,05). 

2. Menentukan r hasil. Di sini r hasil adalah angka alpha terletak di akhir output. 

3. Mengambil keputusan. Adapun dasar pengambilan keputusan: 

 Jika r alpha dan r alpha > r tabel, maka butir atau variabel tersebut 

reliabel. 

 Jika r alpha positif dan r alpha < r tabel, maka butir atau variabel 

tersebut tidak reliabel. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data 

dan menyajikan data tersebut dengan menggunakan teknik analisis yang bersifat 

kuantitatif, analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah karena dengan analisis, data tersebut akan memberikan arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini ada dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik 

inferensial. 
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3.7.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan masing-masing 

variabel penelitian. Analisis deskriptif untuk mendeskripsikan secara umum hasil 

penelitian (Arikunto, 2002). Menurut Sugiyono (2010:206) analisis deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

 

3.7.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk melihat model regresi variabel bebas dan 

variabel terikat memiliki data yang berdistribusi normal atau tidak. Menurut 

Ghozali (2005:78), uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, variabel 

pengganggu atau residual berdistribusi normal. Pada penelitian ini untuk 

menganalisis residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan 

analisis statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

residual adalah uji statistik non-parametrik uji Kolmogorov-Smimov (K-S)  

a. Jika nilai Kolmogorov-Smimov (Z) ≤ Z-tabel, atau nilai signifikansi 

variabel residual > α, maka data residual terdistribusi normal 

b. Jika nilai Kolmogorov-Smimov (Z) > Z-tabel, atau nilai signifikansi 

variabel residual < α, maka data residual terdistribusi tidak normal. 
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3.7.3 Analisis Statistik Inferensial 

 Teknik analisis inferensial dalam penelitian ini bermaksud untuk 

membuktikan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik 

membuktikan ada tidaknya pengaruh langsung ataupun tidak. Analisis regresi 

berganda merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk melihat besarnya 

pengaruh antarvariabel independen terhadap variabel dependen baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Analisis jalur (path analysis) digunakan untuk menganalisis pola hubungan 

antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) dengan variabel terikat (endogen) 

(Ridwan dan Kuncoro, 2010:2). Teknik analisis jalur (path analysis) digunakan 

dalam menguji besarnya kontribusi yang ditunjukan oleh koefisien jalur pada 

setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X terhadap Y melalui Z. 

Sahih tidaknya suatu hasil tergantung dari terpenuhinya atau tidak asumsi yang 

melandasinya. Asumsi yang dipakai adalah semua asumsi yang dianggap 

terpenuhi sehingga tidak perlu menghitung uji heterokesdastisitas, 

multikolinieritas, dan uji autokorelasi. Dalam penggunaan analisis jalur hanya 

disyaratkan terpenuhinya dua uji asumsi klasik, yaitu normalitas dan uji linieritas. 
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Solimun (2002:48-55) menjelaskan bahwa untuk melakukan analisis jalur (path 

analysis) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis, yaitu : 

1. Pertama, merancang model berdasarkan konsep dan teori 

a. Variabel budaya organisasi (X1) berpengaruh langsung terhadap 

motivasi karyawan (Z). 

b. Variabel kompensasi (X2) berpengaruh langsung terhadap motivasi 

karyawan (Z). 

c. Variabel motivasi (Z) berpengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

d. Variabel budaya organisasi (X1) berpengaruh langsung terhadap 

kinerja karyawan (Y). 

e. Variabel kompensasi (X2) berpengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

f. Variabel budaya organisasi (X1) berpengaruh tidak langsung 

terhadap kinerja karyawan (Y) melalui motivasi (Z). 

g. Variabel kompensasi (X2) berpengaruh tidak langsung terhadap 

kinerja karyawan (Y) melalui motivasi (Z). 

Berdasarkan hubungan antarvariabel tersebut, dapat dibuat model 

penelitian dalam bentuk diagram path sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Bentuk Diagram Path 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Data Primer diolah 2013 

Model lintasan jalur pengaruh tidak langsung budaya organisasi (X1) 

terhadap kinerja karyawan (Y) melalui motivasi karyawan (Z) ada dua 

lalur. Jalur pertama adalah pengaruh langsung budaya organisasi (X1) dan 

kompensasi (X2) terhadapa motivasi (Z). Sedangkan kedua dari model 

analisis jalur adalah pengaruh langsung dan tidak langsung budaya 

organisasi (X1) dan kompensasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). 

model ini dihitung menggunakan formula analisis regresi sederhana dari 

linier berganda. 

  

Budaya Organisasi 

(X1) 

Kompensasi 

(X2) 

Motivasi 

(Z) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
 

ɛ1 
ɛ2 

β1 

β2 

β3 

β5 

β4 
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2. Menyatakan model tersebut dalam persamaan sehingga membentuk 

persamaan berikut: 

a. Jalur 1, Z = β1 X1 + e1 

.Z = β2 X2 + e2 

Keterangan : Z = Motivasi karyawan  

  X1 = Budaya organisasi 

 X2 = Kompensasi 

 β1 = Koefisien korelasi antara X1 dan Z 

 β2 = Koefisien korelasi antara X2 dan Z 

 e1dan e2 = Error dalam hubungan antara variabel X  

dan Z 

b. Jalur 2, Y = β1 X1 + β3 Z + e3 

 Y = β2 X2 + β3 Z + e3 

Y = Kinerja karyawan 

Z = Motivasi karyawan 

    X1 = Budaya organisasi 

    X2 = Kompensasi 

  β1 = Koefisien korelasi antara X1 dan Z 

  β2 = Koefisien korelasi antara X2 dan Z 

β3 = Koefisien korelasi antara Z dan Y 

e3  = Error dalam hubungan antara variabel Y 

dan Z 
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Nilai dalam koefisien jalur (β) tersebut menunjukan kuatnya 

hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut 

Sugiyono (2009:302) bila koefisien jalur rendah, dan angka dibawah 

0,05 maka jalur tersebut dianggap rendah sehingga dapat dihilangkan. 

Dalam hal ini Sudjana dalam Sugiyono (2004:302) menyatakan, 

“Beberapa studi empirik telah banyak menyarankan untuk 

menggunakan pegangan bahwa koefisien jalur kurang dari 0,005 

dapat dianggap tidak berarti.” Jadi analisis jalur dapat diterima bila 

nilai koefisien di atas atau sama dengan 0,05. 

3. Menghitung pengaruh tidak langsung 

Pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat 

melalui variabel intervering (perantara/moderator), yaitu diperoleh 

melalui perkalian nilai pengaruh langsung (koefisien beta 

standarisasi) pada masing-masing persamaan. Perhitungan koefisien 

pada gambar diagram path pada uraian sebelumnya menjelaskan 

sebagai berikut: 

a. Untuk anak panah bolak-balik, koefisiennya merupakan koefisien 

korelasi, r (dihitung seperti biasa). 
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b. Untuk anak panah satu arah, digunakan perhitungan regresi 

variabel yang dibakukan, secara parsial pada masing-masing 

persamaan. Metode yang digunakan adalah OLS, yaitu metode 

kuadrat kecil biasa. Hal ini dapat dilakukan mengingat modelnya 

rekrusif. Dari perhitungan diperoleh koefisien path pengaruh 

langsung. 

Berdasarkan model-model pengaruh tersebut, dpat disusun model 

lintasan pengaruh. Model lintasan pengaruh ini disebut dengan 

path analysis. Dalam penelitian ini untuk mencari pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) melalui variabel 

moderator (Z) adalah sebagai pengganti berikut: 

PLT (X-Y) = βxz × βzy 

  Keterangan : 

PLT (X-Y) =  pengaruh secara tidak langsung variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y) melalui variabel 

moderator (Z) 

βxz = pengaruh langsung variabel bebas (X) terhadap 

variabel moderator (Z) 

βzy = pengaruh langsung variabel moderator (Z) 

terhadap variabel terikat (Y). 
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  Sedangkan pengaruh error ditentukan sebagai berikut : 

  
2

1e1 R1P 

 

  Keterangan : 

  Pe1 =  pengaruh error 

  R1
2
 =  koefisien determinasi

 

4. Pemeriksan terhadap asumsi yang menlandasi. Adapun asumsi yang 

menlandasi path analysis adalah : 

a. Di dalam model analisis jalur, sebaran masing-masing data normal 

dan hubungan anatarvariabel adalah linier. 

b. Hanya model rekrusif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya system 

aliran kausal ke satu arah. Sedangkan pada model yang 

mengandung kausal resprokal, tidak dapat dilakukan path analysis. 

c. Observed variable dapat diukur tanpa kesalahan (instrument 

pengukuran valid dan reliabel). 

d. Model yang dianalisis dispesifikan (diidentifikasikan) dengan 

benar berdasarkan teori-teori dan konsep relevan. 

5. Pemeriksaan validitas model. Sahih tidaknya suatu analisis 

tergantung dari terpenuhi atau tidak asumsi yang melandasinya. Telah 

disebutkan bahwa dianggap semua asumsi terpenuhi. 

Terdapat dua indikator validitas model dalam analisis jalur (path 

analysis), yaitu: 
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a. Koefisien Determinasi Total 

Rm2 = 1-Pe1
2
, Pe2

2
, …. Pep

2 
 

Keterangan : 

Rm2   : koefisien determinasi total 

Pe1
2
, Pe2

2
, …. Pep

2  
: pengaruh error ke-1 sampai seterusnya 

b. Teory Trimming 

Uji validitas koefisien path pada setiap jalur untuk pengaruh adalah 

sama dengan regresi, menggunakan nilai p dan uji t, yaitu 

pengujian koefisien regresi variabel dilakukan secara parsial. 

Berdasarkan theory trimming, maka jalur-jalur yang nonsignifikan 

dibuang, sehingga diperoleh model yang didukung oleh data 

empirik. 

Pada penelitian ini uji validitas menggunakan koefisien 

determinasi total dan berdasarkan pada teori sebelumnya untuk 

melakukan theory trimming. Hal ini dikarenakan pada penelitian 

ini, jika terdapat jalur tidak signifikan berarti harus dibuang. 

6. Melakukan interpretasi hasil analisis. Pertama, interpretasi koefisisen 

determinasi total dan lintasan pengaruh yang signifikan. Kedua, 

menghitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai 

pengaruh kausal ke variabel endogen.  
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Bilamana path analysis telah dilakukan, maka dapat dimanfaatkan 

untuk: 

a. Penjelasan (explanation) terhadap fenomena yang dipelajari atau 

permasalahan yang diteliti. 

b. Prediksi nilai variabel terikat (Y) berdasarkan nilai variabel bebas 

(X), dan prediksi dengan path analysis ini bersifat kualitatif. 

c. Faktor determinan yaitu penentuan variabel bebas (X) mana yang 

berpengaruh dominan terhadap variabel terikat (Y), juga dapat 

digunakan untuk menelusuri mekanisme (jalur-jalur) pengaruh 

variabel (X) terhadap variabel terikat (Y). 

d. Pengujian model, menggunakan theory trimming, baik untuk 

pengujian reliabilitas (uji keajegan) konsep yang sudah ada 

ataupun uji pengembangan konsep baru. (Ridwan dan Kuncoro, 

2010:2) 


