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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian penjelasan atau explanatory research 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di CV. 

Aliansyah yang berlokasi di Desa Pecangaan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan CV. 

Aliansyah merupakan perusahaan yang bermula dari sebuah kios kecil yang 

kemudian berkembang menjadi distributor dengan penambahan jumlah karyawan 

dari 10 orang menjadi 78 orang hanya dalam kurun waktu 5 tahun.  

Hal itu membangkitkan minat peneliti untuk mengadakan penelitian 

tentang pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan tersebut sesuai dengan 

konsentrasi keilmuan peneliti dalam manajemen sumber daya manusia tentang 

pengawasan, hubungan kerja, kompensasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan 

pada perusahaan tersebut. Objek dari penelitian ini adalah semua karyawan CV. 

Aliansyah Winong Kabupaten Pati sebanyak 78 orang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Bila seorang peneliti ingin 

meneliti seluruh elemen dalam wilayah penelitian maka penelitian itu dinamakan 

penelitian populasi (Arikunto, 2006). Dalam Encyclopedia of Educational 

Evaluation, Population is a set (0r collection) off all elements prossessing one or 

more attributes of interest. Populasinya penelitian adalah semua karyawan yang 

bekerja di CV. Aliansyah Winong yang berjumlah 78 orang. 
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Tabel 3.1. Komposisi Jabatan Karyawan CV. Aliansyah  

Jabatan Jumlah (orang) Prosentase 

Direktur 1 1,28 % 

Akunting 5 6,42 % 

Administrasi 15 19,23 % 

Supervisor 7 8,98 % 

Koordinator 8 10,24 % 

Salesman 15 19,23 % 

Kepala Toko 4 5,13 % 

Kepala Gudang 4 5,13 % 

Penjaga Toko 15 19,23 % 

Logistik 4 5,13 % 

Jumlah 78 100 % 

Sumber: data perusahaan, 2019 

 

3.2.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Tabachnick 

dan Fidell (2007) mengatakan bahwa ada dua cara untuk menentukan sampel 

minimal untuk penelitian. Penelitian dengan jumlah populasi < 100 dan > 100. 

Cara pertama ( untuk populasi < 100) adalah mengambil jumlah variabel 

independen penelitian dikalikan 8 , kemudian ditambahkan 50. Cara kedua untuk 

variabel > 100 mengambil jumlah variabel bebas ditambahkan dengan 104. 

(Sriram,2017) 

Dikarenakan populasi peneltian ini adalah kurang dari 100, maka rumus 

penentuan jumlah minimum sampel adalah: (3x8) + 50 = 74. Jadi sampel 
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minimum yang bisa dipakai untuk penelitian adalah 74 orang. Dikarenakan subjek 

dalam populasi adalah homogen maka penelitian ini menggunakan teknik 

sampling  jenuh (sensus) artinya semua karyawan CV. Aliansyah Winong 

sejumlah 78 orang menjadi sampel dari penelitian ini. Keseluruhan objek diteliti 

untuk kemudian hasilnya dianalisis lalu disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku 

untuk semua populasi. 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut: 

a. Data primer 

  Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang-orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data primer disebut juga data pokok atau data baru 

karena tidak tersedia dalam bentuk buku atau dalam bentuk file-file.Data 

primer harus dicari melalui pihak pertama yaitu narasumber 

atau responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau sumber 

utama penelitian sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data 

(Umar,2002)  

            Data primer penelitian ini berasal dari hasil kuesioner , yaitu 

jawaban karyawan CV. Aliansyah atas pertanyaan yang telah peneliti 

siapkan mengenai variabel pengawasan, hubungan kerja, kompensasi, 

kepuasan kerja, dan kinerja. 

b. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang sudah ada. Data itu biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu (Arikunto, 

2006). 

 Data sekunder penelitian ini didapat dari data karyawan CV. 

Aliansyah dari bagian personalia seperti data absensi, data pengawasan, 

data kompensasi. Termasuk data sekunder adalah jurnal dan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.  
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3.4. Metode/ Teknik Pengumpulan Data 

              Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data kepada 

sampel penelitian yang telah peneliti tetapkan sebelumnya. Menurut Arikunto 

(2006) kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek 

(responden). Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang segala sesuatu dan hal-hal yang mereka ketahui. 

Setelah diisi, angket dikembalikan ke peneliti yang selanjutnya diolah untuk 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti. 

              Kuesioner untuk variabel kepuasan kerja menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan Smith, Kendall, dan Hullin sejumlah 10 pertanyaan. Kuesioner 

untuk variabel kinerja Mangkunegara sebanyak 12 pertanyaan. Kuesioner untuk 

variabel pengawasan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh  Handoko 

sebanyak 11 pertanyaan. Sedangkan kuesioner untuk variabel hubungan kerja 

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Nitisemito sebanyak 12 

pertanyaan. Dan terakhir kuesioner untuk variabel kompensasi Rivai sejumlah 8 

pertanyaan. 

 

3.5. Alat Analisis 

 

3.5.1. Uji Validitas 

 Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. 

Namun instrumen yang kurang baik memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen 

dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto,2006) 

 Tujuan uji validitas secara umum adalah untuk mengetahui apakah 

kuesioner yang digunakan benar-benar valid untuk mengukur variabel yang 

diteliti. Pada penelitian ini, untuk mengukur validitas kuesioner penulis 

menggunakan korelasi bevariate Pearson.  

 Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > r tabel dengan  = 0,05 

maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel 
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maka alat ukur tersebut adalah tidak valid. Nilai r tabel dengan jumlah responden 

sejumlah 78 yaitu 0,227. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16.0 for windows. 

 

 

 

3.5.1.1. Uji Validitas Kepuasan Kerja  

Uji validitas yang pertama adalah pada variabel kepuasan kerja. Variabel 

kepuasan kerja memiliki 10 item pertanyaan. Hasil uji validitasnya penulis sajikan 

dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.2. Uji Validitas Kepuasan Kerja 

No Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1 Saya puas dengan gaji saya 0,542(**) 0,227 VALID 

2 Bonus perusahaan memuaskan 

saya 

0,548(**) 0,227 VALID 

3 Saya nyaman bekerja di 

perusahaan ini 

0,627(**) 0,227 VALID 

4 Pekerjaan saya sangat 

menyenangkan 

0,637(**) 0,227 VALID 

5 Saya puas dengan rekan kerja 

yang membantu saya 

0,554(**) 0,227 VALID 

6 Saya puas dengan perhatian 

atasan 

0,651(**) 0,227 VALID 

7 Saya mendapat pekerjaan lebih 

banyak bila dipromosikan (naik 

pangkat) 

0,611(**) 0,227 VALID 

8 Ada kesempatan bagi saya 

untuk naik pangkat (promosi) 

0,533(**) 0,227 VALID 

9 Promosi meningkatkan 

penghasilan saya 

0,489(**) 0,227 VALID 
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10 Atasan saya mau mendengar 

pendapat saya 

0,563(**) 0,227 VALID 

 Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dilihat dari tabel 3.2. dapat diketahui bahwa setelah dilakukan uji validitas 

terhadap semua item kuesioner dinyatakan valid sehingga bisa digunakan untuk 

analisis berikutnya. 

 

3.5.1.2. Uji Validitas Kinerja 

Uji validitas yang kedua adalah pada variabel kinerja. Variabel kinerja 

memiliki 12 item pertanyaan. Hasil uji validitasnya penulis sajikan dalam tabel 

dibawah ini. 

 

 

 

Tabel 3.3. Uji Validitas Kinerja 

No Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1 Saya mengerjakan 

pekerjaan penuh 

perhitungan 

0,240(*) 0,227 VALID 

2 Pekerjan saya sesuai 

keahlian saya 

0,276(*) 0,227 VALID 

3 Saya bekerja dengan 

cekatan 

0,503(**) 0,227 VALID 

4 Saya bekerja sesuai target 

perusahaan 

0,545(**) 0,227 VALID 

5 Perusahaan menetapkan 

target kerja dengan 

perhitungan  

0,570(**) 0,227 VALID 

6 Saya mampu 

menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu  

0,525(**) 0,227 VALID 

7 Saya jarang melalaikan 0,510(**) 0,227 VALID 
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pekerjaan 

8 Saya mendahulukan 

pekerjaan yang menjadi 

prioritas perusahaan 

0,501(**) 0,227 VALID 

9 Saya memanfaatkan 

teknologi dalam bekerja 

0,404(**) 0,227 VALID 

10 Saya menyesuaikan diri 

pada keputusan baru 

perusahan 

0,446(**) 0,227 VALID 

11 Saya bekerja sesuai porsi 

tanggung jawab saya 

0,411(**) 0,227 VALID 

12 Saya dapat bekerjasama 

dalam tim 

0,397(**) 0,227 VALID 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dilihat dari tabel 3.3. dapat diketahui bahwa setelah dilakukan uji validitas 

terhadap semua item kuesioner dinyatakan valid sehingga bisa digunakan untuk 

analisis berikutnya. 

 

3.5.1.3. Uji Validitas Pengawasan  

Uji validitas yang ketiga adalah pada variabel pengawasan. Variabel 

pengawasan memiliki 11 item pertanyaan. Hasil uji validitasnya penulis sajikan 

dalam tabel dibawah ini. 

 

 

Tabel 3.4. Uji Validitas Pengawasan 

No Pertanyaaan R hitung R tabel Keterangan 

1 Perusahaan menentukan standar 

kerja 

0,486(**) 0,227 VALID 

2 Pekerjaan dinilai berhasil bila 

sesuai standar kerja 

0,409(**) 0,227 VALID 

3 Saya dianggap berhasil bila 

pekerjaan saya beres 

0,563(**) 0,227 VALID 
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4 Saya dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai target 

0,621(**) 0,227 VALID 

5 Pengawasan kerja dilakukan 

setiap hari 

0,554(**) 0,227 VALID 

6 Pimpinan memberi peringatan 

bila ada penyimpangan 

0,602(**) 0,227 VALID 

7 Pimpinan memberi penghargaan 

karyawan berprestasi 

0,529(**) 0,227 VALID 

8 Karyawan memperbaiki 

kesalahan bila ada kesalahan 

0,463(**) 0,227 VALID 

9 Pimpinan  mencari solusi bila 

terjadi penyimpangan 

0,540(**) 0,227 VALID 

10 Pimpinan membantu karyawan 

yang kesulitan 

0,447(**) 0,227 VALID 

11 Pimpinan mengevaluasi hasil 

kerja karyawan 

0,537(**) 0,227 VALID 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dilihat dari 3.4. dapat diketahui bahwa setelah dilakukan uji validitas 

terhadap semua item kuesioner dinyatakan valid sehingga bisa digunakan untuk 

analisis berikutnya. 

 

3.5.1.4. Uji Validitas Hubungan Kerja 

Uji validitas yang keempat adalah pada variabel hubungan kerja. Variabel 

hubungan kerja memiliki 12 item pertanyaan. Hasil uji validitasnya penulis 

sajikan dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.5. Uji Validitas Hubungan Kerja 

No Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1 Rekan kerja membantu kerja 

dan tugas saya 

0,439(**) 0,227 VALID 

2 Saya bersosialisasi dengan rekan 

kerja, baik didalam dan diluar 

0,412(**) 0,227 VALID 
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pekerjaan 

3 Karyawan saling berkomunikasi 

bila ada masalah 

0,520(**) 0,227 VALID 

4 Perselisihan antar karyawan 

membuat suasana kerja tidak 

nyaman 

0,404(**) 0,227 VALID 

5 Hubungan karyawan berdasar 

senioritas dan jabatan 

0,585(**) 0,227 VALID 

6 Hubungan saya dengan rekan 

kerja dapat menjadi buruk 

karena hal tertentu  

0,478(**) 0,227 VALID 

7 Pimpinan berhubungan baik 

dengan  karyawan 

0,482(**) 0,227 VALID 

8 Pimpinan memberi uraian tugas 

yang dapat dipahami 

0,557(**) 0,227 VALID 

9 Pimpinan membahas pencapaian 

target perusahaaan 

0,431(**) 0,227 VALID 

10 Pimpinan memberi dukungan 

dan pujian pada karyawan yang 

mencapai target 

0,477(**) 0,227 VALID 

11 Hubungan yang baik atasan dan 

bawahan membantu saya dalam 

bekerja 

0,555(**) 0,227 VALID 

12 Pimpinan memberi kebebasan 

karyawan untuk berpendapat 

0,478(**) 0,227 VALID 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dilihat dari tabel 3.5. dapat diketahui bahwa setelah dilakukan uji validitas 

terhadap semua item kuesioner dinyatakan valid sehingga bisa digunakan untuk 

analisis berikutnya. 

 

3.5.1.5. Uji Validitas Kompensasi 
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Uji validitas yang kelima adalah pada variabel kompensasi. Variabel 

kompensasi memiliki 8 item pertanyaan. Hasil uji validitasnya penulis sajikan 

dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.6. Uji Validitas Kompensasi 

No Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1 Besar gaji saya sesuai tanggung 

jawab saya 

0,479(**) 0,227 VALID 

2 Perusahaan memberikan insentif 

pada karyawan 

0,504(**) 0,227 VALID 

3 Saya puas dengan besar gaji 

saya 

0,646(**) 0,227 VALID 

4 Saya mendapat gaji seteleh 

bekerja 

0,491(**) 0,227 VALID 

5 Saya puas dengan bentuk 

penghargaan perusahaan kepada 

saya 

0,489(**) 0,227 VALID 

6 Gaji saya menaikkan status 

sosial saya di masyarakat 

0,697(**) 0,227 VALID 

7 Saya merasa aman dengan 

adanya asuransi kesehatan, uang 

makan dan uang transport 

perusahaan 

0,552(**) 0,227 VALID 

8 Saya puas dengan THR yang 

diberikan perusahaan 

0,630(**) 0,227 VALID 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dilihat dari tabel 3.6. dapat diketahui bahwa setelah dilakukan uji validitas 

terhadap semua item kuesioner dinyatakan valid sehingga bisa digunakan untuk 

analisis berikutnya. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Arikunto (2006), instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 
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menghasilkan data yang sama. Reliabilitas merujuk pada tingkat keterandalan 

sesuatu. Reliabilitas artinya dapat dipercaya, jadi bisa diandalkan. 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen 

dapat memberikan konsistensi dalam pengukuran yang berulang. Kriteria uji 

reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila r hitung > r tabel, maka alat ukur 

tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika r hitung < r tabel maka alat ukur tidak 

reliabel. Dalam penelitian ini, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan 

SPSS 16.0 for window yang diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 

1. Nunnally dalam (Ghozali,2011) mengatakan bahwa variabel dikatakan reliabel 

jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 sehingga dapat dimasukkan dalam analisis 

berikutnya.  

 

 

 

 

Tabel 3.7. Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Cronbach Alpha Keterangan 

Kepuasan Kerja 0,777 RELIABEL 

Kinerja 0,632 RELIABEL 

Pengawasan 0,733 RELIABEL 

Hubungan Kerja 0,706 RELIABEL 

Kompensasi 0,690 RELIABEL 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

         Dari tabel 3.7. dapat dilihat bahwa setelah dilakukan uji reliabilitas, 

nilai cronbach’s alpha dari semua variabel > 0,6 sehingga semua variabel 

penelitian ini reliabel dan handal untuk mengukur apa yang ingin diukur. 

 

 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 
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 Maksud dari uji asumsi klasik ialah untuk mencari tahu apakah model 

regresi yang dipakai telah memenuhi beberapa syarat asumsi klasik. 

3.5.3.1. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai R2 yang dihasilkan estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi diatas 0,9 maka hal ini merupakan 

indikasi adanya multikolonieritas. 

3. Multikolonieritas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). (Ghazali, 2011) 

 

3.5.3.2. Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi adalah menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin- Watson (DW test). (Ghazali,2011) 

 

Tabel 3.8. Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d <dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 
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Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du ˂ d < 4 - du 

Sumber: Ghazali, 2011 

 

3.5.3.3. Uji Normalitas 

 Tujuan uji normalitas adalah apakah dalam model regresi, residual ( 

variabel pengganggu) memiliki distribusi normal. Salah satu cara mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak ialah dengan analisis grafik. Pada 

analisis grafik, distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan 

ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. (Ghazali, 2011) 

 

3.5.4. Analisis Deskriptif 

 Langkah yang dilakukan pertama kali adalah mengklasifikasikan data 

menjadi dua, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif 

yang dinyatakan dalam kata-kata atau narasi. Analisis data deskriptif dilakukan 

dengan membuat analisa data dengan cara menjelaskan serta menggambarkan data 

yang sudah didapat apa adanya (Arikunto, 2006 ). Data yang dijelaskan adalah 

semua variabel  kepuasan kerja, kinerja, pengawasan, hubungan kerja, dan 

kompensasi. Penjelasan tentang kategori hasil kuesioner pada penelitian ini 

menggunakan mean atau nilai rata-rata dari tiap variabel yang diteliti 

 

3.5.5. Analisis Regresi Linear 

 Analisis regresi linier ini dilakukan untuk melihat pengaruh satu 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali,2011). Semua analisis linear 

pada penelitian ini memakai bantuan software SPSS for windows versi 16. 

 

3.5.6. Analisis Regresi Linear Berganda. 

 Analisis regresi linier berganda ini dilakukan untuk melihat pengaruh 

variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat 
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(Ghozali,2011). Semua analisis linear berganda pada penelitian ini memakai 

bantuan software SPSS for windows versi 16. 

 

3.5.7. Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Analisis jalur dilakukan untuk menguji pengaruh variabel 

intervening.  Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear 

berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Analisis jalur dapat menentukan pola hubungan 

antara tiga variabel atau lebih baik hubungan langsung maupun hubungan tak 

langsung. 

 Hubungan langsung terjadi bila satu variabel mempengaruhi variabel 

lainnya tanpa ada variabel ketiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua 

variabel tadi. Sedangkan hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel ketiga 

yang memediasi hubungan kedua variabel ini (Ghozali, 2011)   

 

 

 

 

 

                 a/b/c 2         d 

 

 

      a/b/c 1 

 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Jalur Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Pengaruh langsung Pengawasan ke Kinerja (PY2X1)  = a1 

Pengaruh langsung Hubungan Kerja ke Kinerja (PY2X2)   = b1 

Pengaruh langsung Kompensasi ke Kinerja(PY2X3)   = c1 

Pengaruh langsung Kepuasan Kerja ke Kinerja (PY2Y1)  = d 

Pengaruh Tak langsung Pengawasan ke Kinerja    = a2 x d 

Kepuasan Kerja 

(Y1) 

 

 

Kinerja(Y2) 
• Pengawasan (X1) 

• Hubungan Kerja(X2) 

• Kompensasi(X3) 
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Pengaruh Tak langsung Hubungan Kerja ke Kinerja    = b2 x d 

Pengaruh Tak langsung Kompensasi ke Kinerja     = c2 x d 

 

Persamaan jalurnya sebagai berikut: 

Y1 = α + a2 X1 + b2 X2 + c2 X3 + e 

Y2 = α + a1 X1 + b1 X2 + c1 X3 + e 

Y2 = α + dY1 

 Dalam penelitian ini seluruh proses pengolahan data dilakukan 

dengan bantuan komputer ( Program SPSS 16.00 dan Lisrel 8.8)  

 

3.6. Uji Signifikasi 

3.6.1. Uji t 

 Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Ini berarti uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antar 

variabel independen (Ghozali, 2011).  Uji t digunakan untuk menguji 

signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X1 (pengawasan), 

X2 (hubungan kerja), dan X3 (kompensasi)  secara parsial benar-benar 

berpengaruh terhadap variabel Y1 (kepuasan kerja) dan Y2 (kinerja). (Ghozali , 

2011) 

 

3.6.2. Uji F 

 Uji F pada dasarnya menunjukkan semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). 

Rumus Uji F : 

F= R2/K 

   (1 – R2 )/ (n – k – 1) 

Dimana : 

R= koefisien korelasi berganda 

K= banyaknya variabel bebas 
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n= banyaknya sampel 

 Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali,2011) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

a. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

3.7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang akan penulis lakukan pada penelitian ini adalah: 

1. Uji hipotesis pertama(H1) 

a. Hipotesis yang diuji 

H10 : µ = 0, artinya pengawasan tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

H1A : µ ≠ 0, artinya pengawasan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

b. Dari hasil uji hipotesis akan memutuskan: 

Apabila α > 0,05 maka H1A diterima 

Apabila α < 0,05 maka H10 diterima 

2. Uji hipotesis kedua(H2) 

a. Hipotesis yang diuji 

H20 : µ = 0, artinya hubungan kerja tidak berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja 

H2A : µ ≠ 0, artinya hubungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja 

b. Dari hasil uji hipotesis akan memutuskan: 

Apabila α > 0,05 maka H2A diterima 

Apabila α < 0,05 maka H20 diterima 

3. Uji hipotesis ketiga(H3) 

a. Hipotesis yang diuji 

H30 : µ = 0, artinya kompensasi tidak berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja 
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H3A : µ ≠ 0, artinya kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja 

b. Dari hasil uji hipotesis akan memutuskan: 

Apabila α > 0,05 maka H3A diterima 

Apabila α < 0,05 maka H30 diterima 

4. Uji hipotesis keempat(H4) 

a. Hipotesis yang diuji 

H40 : µ = 0, artinya pengawasan, hubungan kerja, kompensasi tidak 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

H4A : µ ≠ 0, artinya pengawasan, hubungan kerja, kompensasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

b. Dari hasil uji hipotesis akan memutuskan: 

Apabila α > 0,05 maka H4A diterima 

Apabila α < 0,05 maka H40 diterima 

5. Uji hipotesis kelima(H5) 

a. Hipotesis yang diuji 

H50 : µ = 0, artinya pengawasan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

H5A : µ ≠ 0, artinya pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja 

b. Dari hasil uji hipotesis akan memutuskan: 

Apabila α > 0,05 maka H5A diterima 

Apabila α < 0,05 maka H50 diterima 

6. Uji hipotesis keenam(H6) 

a. Hipotesis yang diuji 

H60 : µ = 0, artinya hubungan kerja tidak berpengaruh positif terhadap 

kinerja 

H6A : µ ≠ 0, artinya hubungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

b. Dari hasil uji hipotesis akan memutuskan: 

Apabila α > 0,05 maka H6A diterima 

Apabila α < 0,05 maka H60 diterima 

7. Uji hipotesis ketujuh(H7) 

a. Hipotesis yang diuji 
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H70 : µ = 0, artinya kompensasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

H7A : µ ≠ 0, artinya kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

b. Dari hasil uji hipotesis akan memutuskan: 

Apabila α > 0,05 maka H7A diterima 

Apabila α < 0,05 maka H70 diterima 

8. Uji hipotesis kedelapan(H8) 

a. Hipotesis yang diuji 

H80 : µ = 0, artinya pengawasan, hubungan kerja, kompensasi tidak 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

H8A : µ ≠ 0, artinya pengawasan, hubungan kerja, kompensasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

b. Dari hasil uji hipotesis akan memutuskan: 

Apabila α > 0,05 maka H8A diterima 

Apabila α < 0,05 maka H80 diterima 

9. Uji hipotesis kesembilan (H9) 

a. Hipotesis yang diuji 

H90 : µ = 0, artinya kepuasan kerja tidak berpengaruh positif terhadap 

kinerja 

H9A : µ ≠ 0, artinya kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

b. Dari hasil uji hipotesis akan memutuskan: 

Apabila α > 0,05 maka H9A diterima 

Apabila α < 0,05 maka H90 diterima 

10. Uji hipotesis ke 10 (H10) 

a. Hipotesis yang diuji 

H100 : µ = 0, artinya kepuasan kerja  tidak memediasi pengawasan, 

hubungan kerja, kompensasi terhadap kinerja  

H10A : µ ≠ 0, artinya Kepuasan Kerja  memediasi Pengawasan, Hubungan 

Kerja, Kompensasi terhadap Kinerja 

b. Dari hasil uji hipotesis akan memutuskan: 

 Apabila besar koefisien pengaruh tak langsung dari variabel 

pengawasan, hubungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja lebih besar 
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dari koefisien pengaruh langsung  dari variabel pengawasan, hubungan 

kerja, dan kompensasi terhadap kinerja maka H10A diterima. Apabila 

besar koefisien pengaruh tak langsung dari variabel pengawasan, 

hubungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja lebih kecil dari koefisien 

pengaruh langsung  dari variabel pengawasan, hubungan kerja, dan 

kompensasi terhadap kinerja maka H100 diterima 

Kesimpulan keputusan terhadap variabel kepuasan kerja: 

 Apabila besar koefisien pengaruh tak langsung dari variabel 

pengawasan, hubungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja lebih besar 

dari koefisien pengaruh langsung  dari variabel pengawasan, hubungan 

kerja, dan kompensasi terhadap kinerja maka variabel kepuasan kerja 

merupakan variabel intervening. Sebaliknya, apabila besar koefisien 

pengaruh tak langsung dari variabel pengawasan, hubungan kerja, dan 

kompensasi terhadap kinerja lebih kecil dari koefisien pengaruh langsung  

dari variabel pengawasan, hubungan kerja, dan kompensasi terhadap 

kinerja maka variabel kepuasan kerja bukanlah variabel intervening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


