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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivist / positivis yang 

memegang filosofi deterministik di mana penyebab mungkin dapat menentukan efek 

atau hasil. Dengan demikian, masalah yang dipelajari oleh postpositivists 

mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang 

mempengaruhi hasil (Creswell, 2009). Kunci dari paradigma positivis adalah 

eksperimen, yang memungkinkan untuk menguji hubungan sebab dan akibat melalui 

manipulasi dan observasi (Sekaran dan Bougie, 2016). Menurut Creswell (2009), 

paradigma positivistik akan membawa peneliti kepada metode penelitian kuantitatif. 

Metode kuantitatif yaitu menguji teori secara obyektif dengan menguji keterkaitan 

antara beberapa variabel. Metode kuantitatif melibatkan proses mengumpulkan, 

menganalisis, menafsirkan, dan menulis hasil penelitian (Creswell, 2009). Penelitian 

hasil penelitian ini memiliki struktur berupa pendahuluan, landasan teori dan literatur, 

metodologi penelitian, hasil dan diskusi (Creswell, 2009). Penelitian ini akan 

menggunakan penelitian survei dimana penelitian survei memberikan deskripsi 

kuantitatif atau numerik tentang kecenderungan, sikap, atau pendapat suatu populasi 

dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut (Creswell, 2009). 

 

 

 



97 
 

1.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Hotel Eastparc, dengan alamat Jalan Laksda 

Adisucipto KM. 6.5 Jalan Kapas No. 1, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.  

3.2.1. Visi dan Misi Hotel Eastparc Yogyakarta 

1) Visi Hotel Eastparc Yogyakarta 

  Eastparc Hotel akan menjadi hotel pilihan bagi konsumen yang 

cerdas, dan sebagai pelopor pertama dalam komunitas perhotelan dengan 

konsep garden city hotel yang melayani makanan dan minuman halal di 

Yogyakarta. 

2) Misi Hotel Eastparc Yogyakarta 

  Hotel Eastparc menyajikan pilihan produk terbaik dengan nilai 

terbaik. Dengan cara menciptakan suatu pengalaman terbaik , fokus pada 

keunggulan dan layanan hotel yang efisien bagi tamu, pemilik, mitra, 

karyawan dan untuk masyarakat pada umumnya. 
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3.2.2. Struktur Organisasi PT. Hotel Eastparc 

  Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Hotel Eastparc : 

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PT. Eastparc Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Dokumen Departemen HRD Hotel Eastparc Yogyakarta (2019) 

3.2.3. Struktur Organisasi Manajemen Hotel Eastparc Yogyakarta 

  Berikut adalah struktur organisasi manajemen Hotel Eastparc Yogyakarta: 

Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Manajemen PT. Hotel Eastparc 
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1.3 Definisi Operasional Variabel  Penelitian 

 Menurut Creswell (2009),  suatu variabel mengacu pada karakteristik atau atribut 

dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diamati di antara orang atau 

organisasi yang sedang dipelajari. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat 

mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi (Sekaran dan Bougie, 2016). 

 Variabel-variabel yang terdapat di dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Variabel Independen 

 Menurut Creswell (2009), variabel independen (X1 dan X2) adalah variabel 

yang (mungkin) menyebabkan, pengaruh, atau mempengaruhi hasil. Variabel 

independen juga disebut variabel prediktor. Variabel independen (faktor 

penyebab yang diduga) harus mendahului variabel dependen (Sekaran dan 

Bougie, 2016). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen dengan cara positif atau negatif (Sekaran dan Bougie, 2016).  

1. Penilaian Kinerja (X1) 

 Menurut Rivai dkk (2009), penilaian kinerja adalah ukuran-ukuran 

kinerja yang memenuhi persyaratan penilaian kinerja seperti mudah 

digunakan, handal, dan memberikan informasi tentang perilaku yang 

menentukan keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan 

demikian efektifnya suatu penilaian kinerja dapat diukur dengan 

mempertimbangkan indikator sebagai berikut :  

1) Keandalan 

a) Ukuran kinerja harus objektif untuk keseluruhan karyawan. 

b) Ukuran kinerja harus dirasakan adil oleh karyawan. 
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c) Penilai harus konsisten dalam melakukan penilaian. 

2) Relevansi 

a) Penilaian kinerja harus sesuai dengan output karyawan. 

b) Penilaian kinerja sesuai dengan elemen-elemen pekerjaan yang 

dikerjakan. 

c) Penilaian kinerja harus terkait dengan standard dan tujuan 

organisasi. 

3) Sensitivitas 

a) Mampu membedakan antara karyawan berkinerja tinggi dan rendah. 

b) Mampu membedakan karyawan yang produktif dan tidak produktif. 

c) Karyawan merasa hasil dari penilaian kinerja adil. 

4) Kepraktisan 

a) Penilaian kinerja praktis dan mudah digunakan. 

b) Instrumen penilaian kinerja harus mudah dipahami oleh penilai dan 

yang dinilai. 

2. Kompensasi (X2) 

  Kompensasi adalah total dari semua imbalan yang diberikan kepada 

karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka (Mondy dan Martocchio, 

2016).  

1) Kompensasi Finansial Langsung 

a. Gaji / Upah 

b. Insentif 
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2) Kompensasi Finansial Tidak Langsung 

a. Tunjagan (Benefits) 

3) Kompensasi Non Finansial  

a. Kompensasi berkaitan dengan pekerjaan (Non Financial The Job) 

b. Kompensasi berkaitan dengan lingkungan pekerjaan (Non 

Financial The Job Environment) 

c. Simbol Status yang Pantas 

1.3.2 Variabel Dependen  

 Menurut Creswell (2009), variabel dependen adalah variabel yang 

bergantung pada variabel independen yaitu akibat atau hasil dari pengaruh 

variabel independen. Nama lain untuk variabel dependen adalah kriteria, hasil, 

dan variabel efek. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja 

karyawan. 

Kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan 

(Mathis dan Jackson, 2006). Menurut Mathis dan Jackson (2006), terdapat 

beberapa indikator didalam kinerja karyawan yaitu : 

1) Kuantitas dari hasil 

a. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan 

b. Menetapkan target pekerjaan  

c. Bekerja sesuai dengan prosedur 

2) Kualitas dari hasil 

a. Ketelitian dalam pengerjaan 

b. Disiplin kerja 
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c. Dedikasi dalam bekerja  

3) Ketepatan waktu dari hasil 

a. Bekerja secara konsisten 

b. Handal dalam memberikan layanan 

c. Bekerja dengan benar 

4) Kehadiran di tempat kerja 

a. Datang ke kantor tepat waktu 

b. Tidak pernah meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja kecuali 

untuk urusan pekerjaan 

5) Kemampuan bekerja sama 

a. Dapat bekerja sama dengan semua orang 

b. Dalam mengerjakan tugas lebih mengutamakan kerjasama 

dibandingkan kerja sendiri 

4.1.1 Variabel Intervening 

 Sedangkan variabel intrvening atau variabel mediasi berdiri di antara 

variabel independen dan dependen, dan variabel ini memediasi efek dari variabel 

independen pada variabel dependen (Creswell, 2009). Variabel mediasi (atau 

variabel intervening) adalah variabel yang muncul di antara waktu ketika 

variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen 

dan ketika dampaknya dirasakan di variabel tersebut. Variabel mediasi muncul 

sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apa pun, 

dan membantu untuk membuat konsep dan menjelaskan pengaruh variabel 
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independen pada variabel dependen (Sekaran dan Bougie, 2016). Variabel 

intervening dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja.   

 Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan tentang seberapa baik 

pekerjaan mereka dalam menawarkan hal-hal yang dipandang penting (Luthans, 

2011). Menurut Luthans (2011), terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu : 

a. Pekerjaan itu Sendiri 

1) Kesempatan karyawan untuk bertanggung jawab. 

2) Pengembangan kemampuan karyawan. 

3) Pengembangan ketrampilan karyawan. 

b. Pay 

1) Gaji diberikan sesuai dengan latar belakang pendidikan. 

2) Gaji diberikan sesuai dengan kemampuan dalam bekerja. 

3) Gaji yang diberikan sesuai dengan batas minimum upah. 

c. Promosi 

1) Program promosi terbuka untuk karyawan. 

2) Adanya kesempatan yang sama dalam program promosi. 

3) Promosi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

d. Supervisions 

1) Adanya dukungan dari atasan. 

2) Adanya bantuan dari atasan. 

3) Atasan melalukan pengawasan. 
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e. Kelompok Kerja 

1) Adanya dukungan dari kelompok kerja. 

2) Saling membantu satu-sama lain. 

3) Adanya kekeluargaan antar karyawan. 

 

4.2 Populasi dan sampel 

 Menurut Alvi, M (2016), populasi mengacu pada semua anggota yang memenuhi 

kriteria khusus yang ditentukan untuk penyelidikan penelitian. Populasi mengacu pada 

seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang peneliti ingin selidiki 

(Sekaran dan Bougie, 2016). Sedangkan sampel menurut (Sekaran dan Bougie, 2016) 

adalah bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. 

Dengan kata lain, sebagian dari populasi tetapi tidak semua, elemen populasi 

membentuk sampel.  

 Penelitian ini menggunakan jumlah populasi karyawan tetap dan kontrak yang 

terdapat di Hotel Eastparc sebagai responden penelitian, yaitu sejumlah 207 orang. 

Hotel Eastparc terdiri dari sepuluh departemen selain admin dan general yang 

berjumlah 16 orang, yaitu : 

a. HRD   : 5 orang    

b. Finance  : 13 orang 

c. Sales and Marketing : 11 orang 

d. Reservation  : 4 orang 

e. FO   : 21 orang 

f. FB Poduct  : 44 orang 
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g. FB Service  : 24 orang 

h. Housekeeping  : 31 orang 

i. Engineering  : 20 orang 

j. Security  : 18 orang 

 

 Adapun kriteria untuk respoden penelitian adalah : 

1. Responden merupakan karyawan Hotel Eastparc Yogyakarta yang telah ditunjuk 

peneliti sebagai sampel penelitian. 

2. Responden berstatus menikah ataupun belum menikah. 

 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

4.3.1 Jenis Data 

1) Data Primer 

  Menurut Ajayi (2017), data primer adalah data real-time. Data primer 

dikumpulkan untuk menangani data sekunder. Sumber data primer meliputi 

survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan lain-lain.  

  Dalam penlitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer, 

yakni dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan Hotel Eastparc yang 

berkaitan dengan persepsi responden mengenai penilaian kinerja, 

kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan dalam perusahaan serta 

melakukan wawancara pribadi dengan pihak HRD Hotel Eastparc. 
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2) Data Sekunder 

Menurut Ajayi (2017), data sekunder adalah data yang berkaitan dengan 

masa lalu. Data sekunder dikumpulkan untuk tujuan selain dari masalah yang 

dihadapi. Sumber pengumpulan data sekunder adalah publikasi pemerintah, 

situs web, buku, artikel jurnal, catatan internal, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari dokumen-dokumen 

perusahaan, buku online, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Peneliti juga menggunakan literature review yang berkaitan dengan 

variabel penilaian kinerja, kompensasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan 

guna untuk mendukung penelitian ini. 

4.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuisioner 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

proses pengumpulan data yaitu dengan melakukan penyebaran kuisioner yang 

diberikan kepada responden. Menurut Ajayi (2017), kuesioner merupakan 

salah satu sumber utama data dengan teknik observasi yang terdiri dari 

serangkaian item yang disajikan kepada responden dalam bentuk tertulis, di 

mana individu diharapkan untuk menanggapi secara tertulis.  

 Kuesioner dapat dirancang dan digunakan untuk mengumpulkan 

sejumlah data dari berbagai responden. Kuisioner memiliki sejumlah manfaat 

dibandingkan dengan bentuk pengumpulan data lainnya yaitu: biasanya tidak 

mahal untuk dikelola; sangat sedikit pelatihan yang dibutuhkan untuk 
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mengembangkannya; dan mereka dapat dengan mudah dan cepat dianalisis 

setelah selesai (Wilkinson dan Birmingham, 2003). 

 Kuisioner yang akan disebarkan tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan 

mengenai penilaian kinerja, kompensasi, kepuasan kerja serta kinerja 

karyawan yang terdapat di dalam perusahaan. Pertanyaan ini harus dijawab 

oleh karyawan sebagai responden dengan skala yang telah ditetapkan. Skala 

di dalam kuisioner ini akan mewakili jawaban dari yang sangat positif hingga 

yang sangat negatif. Salah satu pendekatan yang paling populer adalah skala 

Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap untuk pernyataan yang 

diajukan di dalam kuesioner. Responden diberikan dengan skala 

kemungkinan tanggapan (biasanya lima) untuk pertanyaan, mulai dari ukuran 

sikap 'sangat setuju' hingga ukuran yang berlawanan yaitu 'sangat tidak 

setuju’ (Wilkinson dan Birminghan, 2003).  

 

Tabel 3.1 : Skala Likert 

Jawaban  Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral / Tidak Yakin (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Wilkinson dan Birmingham, 2003 (dan diolah peneliti) 
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2. Wawancara 

  Menurut Wilkinson dan Birmingham (2003), wawancara adalah 

percakapan antara dua pihak yang memerlukan pengaturan, pengarahan dan 

pengendalian ke berbagai tingkatan. Sedangkan menurut Ajayi (2017), 

wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman 

tentang alasan dan motivasi yang mendasari untuk bersikap, preferensi, atau 

perilaku orang. Wawancara dapat dilakukan secara pribadi atau dalam 

kelompok. 

 

3.6 Uji Instrumen Penelitian 

3.6.1 Uji Validitas  

 Validitas berkaitan dengan kebermaknaan komponen penelitian (Drost, 

2011). Validitas adalah tes tentang seberapa baik instrumen yang dikembangkan 

guna mengukur konsep tertentu yang dimaksudkan untuk diukur seperti teknik, 

dan proses dalam melakukan penelitian. Dengan kata lain, validitas berkaitan 

dengan apakah kita mengukur konsep yang tepat, dan reliabilitas dengan 

stabilitas dan konsistensi pengukuran (Sekaran dan Bougie, 2016). Uji validitas 

instrumen ini dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan 

toleransi kesalahan sebesar α = 0,05 seperti yang telah digunakan pada penelitian 

terdahulu. Jika r-hitung > r-tabel, maka kuisioner yang digunakan untuk 

penelitian dikatakan valid. Sedangkan jika r- hitung< r-tabel, maka kuisioner 

tersebut tidak valid. 
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3.6.2 Uji reliabilitas 

   Reliabilitas suatu ukuran menunjukkan sejauh mana ukuran tersebut tanpa 

bias (bebas dari kesalahan) dan memastikan pengukuran yang konsisten dalam 

lintas waktu dan untuk berbagai item dalam instrumen. Dengan kata lain, ukuran 

reliabilitas adalah indikasi stabilitas dan konsistensi dengan instrumen yang 

mengukur konsep dan membantu menilai "kebaikan" suatu ukuran (Sekaran dan 

Bougie, 2016). Menurut Drost (2011), reliabilitas adalah sejauh mana 

pengukuran dapat diulang ketika orang yang berbeda melakukan pengukuran 

pada kesempatan yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, dengan instrumen 

alternatif yang mengukur hal yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach karena instrumen 

penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Alpha Cronbach dapat 

dianggap sebagai indeks reliabilitas antar-item yang sangat memadai. Menurut 

Sekaran dan Bougie (2016), Alpha Cronbach adalah koefisien reliabilitas yang 

menunjukkan seberapa baik item dalam satu set berkorelasi positif satu sama 

lain. Alpha Cronbach dihitung berdasarkan rata-rata interkorelasi di antara item 

yang mengukur konsep. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), nilai reliabilitas 

yang kurang dari 0,60 dianggap buruk. Untuk dapat diterima, nilai reliabiltas 

harus dalam kisaran 0,70. Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach biasanya 

berkisar antara 0 dan 1. Namun, sebenarnya tidak ada batas bawah untuk 

koefisien (Chen et al. 2018). Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut : 
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α = 
𝑛

𝑛−1
(1 − 

∑ 𝑉𝑖𝑖

𝑉𝑡
) 

   (Sumber : Panayides, 2013) 

Keterangan : 

n : jumlah item 

𝑉𝑖 : selisih dari total skor 

𝑉𝑡 : selisih dari nilai item 

 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian analisis regresi 

berganda. Uji asumsi klasik terhadap data yang akan diolah bertujuan untuk 

memberikan kepastian jika hasil persamaan regresi tidak bias dan konsisten. Uji 

asumsi klasik terdiri dari :  

a) Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas berfungsi untuk melakukan pengujian apakah 

terdapat korelasi antar variabel bebas (variabel independen) di dalam model 

regresi. Dalam menguji multikolinieritas, perlu untuk mengetahui nilai 

koefisien variance inflation factor (VIF). Kriteria uji multikolonieritas 

adalah apabila nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2013). 

b) Uji Heteroskedastisitas 

  Uji ini untuk mengetahui terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual. Jika variance berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013). Gejala heteroskedastisitas terjadi sebagai akibat ketidaksamaan data, 

terlalu bervariasinya data yang diteliti. Kriteria sebagai berikut.  
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1) Apabila nilai signifikansi > 0,05 artinya tidak ada heteroskedastisitas. 

2) Apabila nilai signifikansi < 0,05 artinya ada heteroskedastisitas. 

c) Uji Autokorelasi 

  Uji ini untuk melihat ada atau tidak korelasi diantara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika ada korelasi berarti terdapat permasalahan autokorelasi 

(Ghozali, 2013). Untuk melakukan uji autokorelasi ini, peneliti perlu 

membandingkan nilai  Durbin Watson, baik nilai dU (Durbin Upper) 

maupun nilai dL (Durbin Lower). Nilai Durbin Watson untuk penelitian ini 

adalah dU=1,7062 dan dL=1,7602 dengan sample sebanyak 150 karyawan 

dengan variabel independen yang berjumlah 2.  

3.7.2 Analisis Regresi Liner Berganda 

Analisis regresi linier berganda menyediakan cara untuk menilai secara 

obyektif derajat dan karakter hubungan antara variabel independen dan 

variabel (Sekaran dan Bougie, 2016). Persamaan regresi di mana variabel 

dependen  menggunakan dua atau lebih variabel independen dikenal sebagai 

regresi berganda (Verma, 2013). Tujuan dari analisis regresi linier berganda 

adalah menggunakan variabel independen yang nilainya diketahui untuk 

memprediksi nilai dependen tunggal yang dipilih oleh peneliti (Wang et al. 

2014). Ketika variabel-variabel independen diregresikan terhadap variabel 

dependen dalam upaya untuk menjelaskan varians di dalamnya, ukuran 

koefisien regresi individu akan menunjukkan seberapa besar peningkatan satu 

unit dalam variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, 
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dengan asumsi bahwa semua variabel independen lainnya tidak berubah 

(Sekaran dan Bougie, 2016). Persamaan regresi berganda yang memiliki dua 

variabel  yaitu: 

Y = a + b1X1 + b2X2  

Keterangan : 

Y  : Variabel dependen 

X1, X2 : Variabel independen 

a   : Konstanta regresi 

b  : Koefisien regresi 

 

 

3.8 Uji Hipotesis 

3.8.1 Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R2 kecil, berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Jika nilai R2 mendekati satu, berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan 

nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 
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seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2009). 

3.8.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statisik t) 

  Menurut Ghozali (2009), uji stastistik t menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 

dengan kriteria sebagai berikut :  

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi 

tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.8.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f) 

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2009). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). 
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3.9 Analisis Path 

  Dalam sua, ltu penelitian kuantitatif, suatu metode yang mengkaji urutan sebab 

akibat antara sejumlah variabel dalam suatu model penelitian disebut metode path 

analysis atau analisis jalur (Sudaryono, 2011). Dengan analisis jalur, peneliti 

melakukan serangkaian regresi untuk menganalisis pengaruh pada variabel dependen 

dalam model (Stage et al. 2004). Menurut Stage et al. (2004), analisis Path memiliki 

hubungan yang erat dengan analisis regresi linier berganda. 

 

3.10 Uji Sobel 

 Pengujian hipotesis mediasi atau intervening dilakukan dengan prosedur yang 

dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel test) (Ghozali, 

2011). Setelah melakukan pengukuran kualitas antar variabel, langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengukuran terhadap pengaruh tidak langsung Z ke Y dilakukan 

dengan menggunakan Uji Sobel. Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan 

pengaruh tidak langsung X ke Y melalui Z. Pengaruh tidak langsung X ke Y lewat Z 

dihitung dengan cara mengalikan jalur X -> Z (a) dengan jalur Z -> Y (b) atau ab. 

Dikatakan variabel tidak langsung memiliki pengaruh yang lebih baik daripada 

pengaruh langsung jika nilai Z yang dihasilkan >1,96 atau < -1,96 (Ghozali, 2013). 


