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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Penelitian ini dilakukan di Jl Merdeka 6, 

Kota Tanjungpandan, Belitung. 

3.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk 

Tanjungpandan 

Bank mandiri merupakan salah satu bank yang terbesar 

yang ada di Indonesia saat ini,yang memiliki nasabah yang 

banyak. Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 

sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 

empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank 

Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank 

Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. 

Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat 

perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Kini, Bank Mandiri 

menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan 

keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. 

Masing-masing dari empat bank bergabung memainkan peranan 

yang penting dalam pembangunan ekonomi bersama Bank 

Mandiri. Bank Mandiri terbentuk dari sekumpulan bank yang 
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yang mempunyai reputasi yang baik di masanya dengan adanya 

merger ini menjadikan Mandiri tumbuh besar dan memiliki 

banyak nasabah. Bank Mandiri juga membentuk bank yang 

berbasis syariah yang dinamakan Bank Mandiri Syariah yang 

melayani transaksi syariah dengan aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan 

dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, 

atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Sesuai dengan 

misinya yaitu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, 

mengembangkan sumber daya manusia professional, memberi 

keuntungan yang maksimal bagi stakeholder, melaksanakan 

manajemen terbuka dan peduli terhadap kepentingan masyarakat 

dan lingkungan menjadikan Bank Mandiri salah satu pilihan 

masyarakat saat ini.  

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono, 2007 : 3). 

3.2.1. Kompensasi (X1) 

Variabel Independen dalam bahasa indonesia sering disebut 

variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 
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timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Kompensasi (X1) dan Pengembangan Karier 

(X2). Kompensasi yaitu segala sesuatu yang diterima oleh 

karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. 

Menurut (Simamora 2004 : 442-443) Kompensasi dibagi menjadi 

dua yaitu Kompensasi Finansial dan Kompensasi Non Finansial.  

1. Kompensasi Finansial adalah kompensasi yang diberikan 

oleh pihak perusahaan baik langsung maupun tidak yang 

berupa materiil dan fasilitas. Adapun indikator kompensasi 

finansial yaitu : 

1) Kompensasi Finansial langsung terdiri dari  

a. Bayaran pokok (Base Pay). Bayaran pokok terbagi 

menjadi 2 yaitu gaji dan upah. 

- Gaji yang dibayarkan kepada karyawan setiap 

bulan 

- Gaji yang diterima sesuai dengan kinerja 

- Upah yang dibayarkan sesuai jam kerja. 

- Upah lembur diterima diluar gaji 

b. Bayaran Prestasi (Merit Pay). Bayaran prestasi yaitu 

bayaran insentif 

- Insentif yang diberikan sesuai dengan target 

produktivitas yang dicapai 
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- Bonus yang diberikan sebagai imbalan langsung 

kepada karyawan karena kinerjanya melebihi 

standar yang ditentukan 

- Komisi yang diterima berdasarkan hasil 

penjualan 

2) Kompensasi Finansial Tidak langsung yaitu meliputi 

tunjangan seperti program perlindungan, bayaran di 

luar jam kerja dan fasilitas. 

- Setiap karyawan mendapatkan tunjangan berupa 

jaminan sosial 

- Setiap karyawan mendapatkan asuransi kesehatan 

sebagai bentuk tunjangan 

- Setiap karyawan diberikan cuti tahunan 

- Perusahaan memberikan cuti hamil kepada 

karyawati yang akan melahirkan 

- Perusahaan mengadakan rekreasi bersama bagi 

karyawan 

- Perusahaan memberikan fasilitas kendaraan untuk 

melaksanakan tugas-tugas di luar kantor 

-  Perusahaan menyediakan tempat parkir untuk 

kendaraan karyawan 

2. Kompensasi Non Finansial adalah kompensasi yang 

diberikan perusahaan dalam bentuk pekerjaan dan 
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lingkungan psikologis dan fisik dimana orang itu bekerja. 

Adapun indikatornya yaitu : 

a) Pekerjaan 

- Adanya tugas-tugas yang menarik 

- Perusahaan memberikan tantangan pekerjaan 

- Tanggung jawab dalam bekerja 

b) Lingkungan Kerja 

- Kerabat kerja yang menyenangkan 

- Lingkungan kerja yang nyaman 

- Kebijakan yang sehat 

3.2.2. Pengembangan Karier (X2) 

Pengembangan karier adalah proses pengembangan minat 

dan bakat untuk karyawan dalam kesempatan menaiki jabatan 

yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan. Menurut (Nawawi 

2004:307-310) pengembangan karier bisa dilakukan dengan tiga 

fase yaitu : 

1. Fase Perencanaan 

Di dalam fase perencanaan ini aktivitas menyelaraskan 

rancangan karyawan dan rancangan perusahaan 

mengenai karier di lingkungannya sekitar yang bertujuan 

untuk mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan 

karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun 

indikatornya yaitu : 

- Menyelaraskan rancangan karier karyawan 
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- Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan 

karyawan 

2. Fase Pengarahan 

Fase pengarahan ini untuk membantu para karyawan 

agar mampu mewujudkan perencanaannya menjadi 

kenyataan, yaitu dengan memantapkan karier yang 

diinginkannya dan mengatur langkah-langkah yang harus 

ditempuh untuk mewujudkannya. Adapun indikatornya 

yaitu : 

- Pengarahan dengan menyelenggarakan konseling 

karier. 

- Pendekatan dengan menyelenggarakan pelayanan 

informasi karier.  

3. Fase Pengembangan  

Fase pengembangan ini tenggang waktu yang 

dipergunakan karyawan untuk memenuhi persyaratan 

yang melakukan perpindahan dari suatu posisi ke posisi 

lain yang diinginkannya. Kegiatan-kegiatan yang yang 

dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :  

a) Penyelenggaraan sistem mentor.  

Adapun indikatornya yaitu : 

- Senior bertindak sebagai mentor 

- Senior memberikan dukungan, nasehat dan 

keteladanan 
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b) Pelatihan  

Adapun indikatornya yaitu : 

- Adanya pelatihan sehari – hari 

-  Diskusi secara spontan dengan atasan 

c) Rotasi jabatan  

Adapun indikatornya yaitu : 

- Adanya faktor pendukung dalam rotasi jabatan 

- Memperluas pengalaman karyawan 

- Menugaskan karyawan untuk berbagai jabatan 

d) Program beasiswa 

Adapun indikatornya yaitu : 

- Menyediakan beasiswa  

- Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan 

di luar perusahaan 

3.2.3. Motivasi (Z) 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan 

dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini 

merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara 

variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya 

atau timbulnya variabel dependen. Variabel intervening dalam 

penelitian ini adalah Motivasi (z). 

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai 
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dengan tujuan individu (Rivai et al,2009:837). Untuk mengukur 

motivasi kerja karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Tanjungpandan teori yang dipakai sebagai alat ukur yaitu menurut 

McClleland’s Theory of Needs (Rivai et al, 2009:840-848) antara 

lain sebagai berikut : 

1. Kebutuhan berprestasi : 

- Ingin mendapatkan umpan balik 

- Kreatif dan Inovatif  

- Bertanggung jawab 

2. Kebutuhan berafiliasi : 

- Senang bekerja sama 

- Senang bergaul 

- Keinginan untuk bersahabat 

3. Kebutuhan kekuasaan : 

- Menjaga reputasi dan kedudukan 

- Lebih senang memimpin 

- Membantu orang lain tanpa diminta 

3.2.4. Kinerja (Y) 

Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja (Y). 

Menurut Mangkunegara (2009:67) kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 
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dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Untuk mengukur kinerja karyawan di 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di Tanjungpandan dibutuhkan 

aspek – aspek yang digunakan sebagai pengukur yaitu : 

1) Kualitas kerja yaitu menunjukkan kerapihan, ketelitian, 

keterkaitan hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume 

pekerjaan. Adanya kualitas kerja yang baik dapat 

menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu 

pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan organisasi. 

Adapun indikatornya yaitu : 

- Kerapihan dalam pekerjaan 

- Ketelitian dalam pekerjaan 

- Kesesuaian hasil kerja 

2) Kuantitas kerja yaitu menunjukkan banyaknya jumlah jenis 

pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga 

efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan 

tujuan organisasi. Adapun indikatornya yaitu : 

- Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan 

- Kemampuan mengerjakan pekerjaan sesuai target 

perusahaan. 

3) Tanggung jawab yaitu menunjukkan seberapa besar 

karyawan dalam menerima dan melaksanakan 

pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta 
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sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya 

setiap hari. Adapun indikatornya yaitu : 

- Mempertanggung jawabkan hasil kerja. 

-  Bertanggung jawab saat mengambil keputusan. 

4) Kerja sama yaitu kesediaan karyawan untuk berpartisipasi 

dengan karyawan yang lain secara vertikal dan horizontal 

baik didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil 

pekerjaan akan semakin baik. Adapun indikatornya yaitu : 

- Menjalin kerja sama dengan atasan. 

- Menjalin kerja sama dengan rekan kerja. 

5) Inisiatif yaitu adanya inisiatif dari dalam diri anggota 

organisasi untuk melakukan pekerjaan serta mengatasi 

masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari 

atasan atau menunjukan tanggung jawab dalam pekerjaan 

yang sudah menjadi kewajiban seorang pegawai. Adapun 

indikatornya yaitu : 

- Adanya inisiatif dalam menyelesaikan masalah. 

- Adanya kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan. 

- Adanya inovasi dalam pekerjaan. 

3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis 

yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah alat bantu yang 

penting dalam sebuah riset. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang 
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berkaitan dengan kompensasi, pengembangan karir, kinerja dan motivasi  

karyawan yang disusun untuk diberikan kepada responden untuk 

dijawab. Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah 

skala Likert. Menurut Kinnear, Skala Likert ini berhubungan dengan 

pernyataan tentang sikap terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, 

senang-tidak senang, dan baik-tidak baik (Umar, 2004:132). Setiap poin 

jawaban pada kuesioner ditentukan skornya menggunakan skala Likert. 

Bobot yang digunakan dalam setiap pertanyaan adalah:  

4 = Sangat setuju  

3 = Setuju  

2 = Tidak setuju  

1 = Sangat tidak setuju 

Sedangkan Data sekunder diperoleh dari perusahaan dan internet 

yang berupa data tentang visi, misi dan sejarah perusahaan. Selain itu 

dilakukan pula studi kepustakaan.dengan cara membaca, mempepelajari, 

dan mengutip pendapat dari berbagai sumber buku, skripsi, internet, 

laporan atau dokumen perusahaan dan sumber lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian. 

3.4. Uji Instrumen Penelitian 

3.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan atau tingkat kesahihan suatu alat ukur. Jika instrument 

dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang 
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digunakanuntuk mendapatkan data valid sehingga valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Dari pengertian diatas valid itu mengukur apa 

yang hendak diukur (ketepatan).Dengan menggunakan Product 

Moment, item pertanyaandapat dikatakan valid jika lebih besar 

dari 0. 30 (Arikunto, 2006:115). 

Uji validitas dengan melihat korelasi antar skor masing-

masing item pertanyaan dengan skor total (item total corelatiaon). 

Perhitungan validitas ini dilakukan dengan rumus teknik korelasi 

product moment peron, dengan rumus sebagai berikut (Azwar, 

2000:19) 

 

 

Keterangan : 

rxyz :  koefisien korelasi  X, Y, dan Z 

n : banyaknya sampel penelitian 

Y  : skor total 

X  : skor item 
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XYZ : jumlah dari hasil perkalian antara 

skor X, skor Y, dan skor Z 

X  : jumlah dari skor X 

Y  : jumlah dari skor Y 

Z : jumlah dari skor Z 

X2 : jumlah pengkuadratan skor-skor X 

Y2 : jumlah pengkuadratan skor-skor Y 

Z2 : jumlah pengkuadratan skor-skor Z 

Syarat minimum dianggap valid adalah : 

a. Menghasilkan r hitung yang positif 

b. Besarnya r hitung lebih besar dari r tabel. 

Kedua syarat tersebut dipenuhi dalam uji validitas, sehingga 

dapat dikatakan valid. Pengujian validitas daftar pertanyaan 

dilakukan dengan mengkorelasikan skor pada masing-masing 

item dengan skor totalnya. Teknik korelasi seperti ini dikenal 

dengan teknik korelasi product moment. Untuk mengetahui 

apakah nilai korelasinya signifikan atau tidak, maka diperlukan 

tabel signifikan nilai r product moment. Berikut adalah tahapan 

dalam melakukan pengujian validitas: 

1. Menentukan Nilai rtabel 
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Dari tabel r untuk korelasi product moment Pearson’s 

untuk n = 38 dan α = 6 persen, didapat nilai rtabel=  0,329. 

Selanjutnya angka 0,329 akan dipakai sebagai uji 

validasi terhadap butir pertanyaan yang terdapat didalam 

variabel analisis komunikasi interpersonal, motivasi, 

kepuasan kerja dan kinerja. 

2. Mencari rhasil 

Untuk mencari rhasil dari semua butir pertanyaan 

ditunjukkan pada baris terbawah, maka terdapat nilai-

nilai angka dari setiap butir pertanyaan. 

3. Pengambilan Keputusan 

Dasar dalam pengambilan menentukan butir pertanyaan 

tersebut valid atau tidak valid adalah sebagai berikut: 

(1) Data valid apabila rhasil> 0,360 dan rhasil positif. 

(2) Data tidak valid apabila rhasil< 0,360 dan rhasil 

tidak positif.  

3.4.2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

manaalat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan 

(Singarimbun, 1989:140), sedangkan menurut Sugiyono 

(2006:109) hasil penelitian yangreliabel, adalah bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur 
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dipercaya atau dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

dilakukan dua kali pengukuran atau lebih pada kelompok yang 

sama dengan alat ukur yang sama. Pengujian Cronbach Alpha 

digunakan untuk menguji tingkat keandalan (reliability) dari 

masing-masing angket variabel.Apabila nilai Cronbach Alpha 

semakin mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi 

pula. 

 Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat signifikan 

dari masing-masing variabel yaitu Komunikasi dan Teamwork 

dalam penelitian ini adalah koefisien alpha. Rumus formula 

umum koefisien alpha adalah sebagai berikut : 

  

Dimana : 

 K  =  Banyaknya belahan tes 

 Sj2   =  Varians belahan j ; j = 1,2,…,k 

 Sx2  =  Varians skor tes 

Syarat minimum dianggap reliabel adalah : 

(1) Menghasilkan rhitung yang positif 

(2) Besarnya rhitung lebih besar dari rtabel 
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3.5. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen-elemen atau individu-

individu yang merupakan sumber informasi dalam sebuat riset 

(Sumarsono, 2004:134). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 39 

karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tanjungpandan. 

3.6.  Metode Analisis Data 

 Ada dua metode analisis data, yaitu analisis deskriptif dan analisis 

statistika. Pada penilitian ini, peneliti menggunakan analisis statistika 

dengan model regresi dan analisis jalur. 

3.6.1. Analisis Regresi Linier  

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

kompensasi, pengembangan karier dan motivasi terhadap kinerja. 

Bentuk umum persamaan regresi linear berganda adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 +Z 

Keterangan:  

Y :  Kinerja 

X1:  Kompensasi 

X2:  Pengembangan Karier 

Z:  Motivasi 

3.6.2. R2 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
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dependen (Ghozali, 2005:83). Dalam penelitian ini, besarnya 

koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya pengaruh 

variabel eksogen terhadap endogen. Koefisien determinasi dapat 

diketahui melalui hasil perhitungan pada tabel Model Summary. 

3.6.3. Uji Serentak (Uji F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat (Ghozali, 2005:84). Dalam penelitian ini, untuk 

mengetahui hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 

ANOVAb. 

Langkah- langkah pengujiannya adalah: 

1) Merumuskan hipotesis operasional. 

Misal: 

H0 : Tidak ada pengaruh antara kompensasi dan 

pengembangan karir secara simultan terhadap 

motivasi karyawan PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Tanjungpandan. 

H1 : Ada pengaruh antara kompensasi dan 

pengembangan karir secara simultan terhadap 

motivasi karyawan PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Tanjungpandan. 
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2) Menetapkan taraf signifikansi (α) dan atau derajat 

kebebasan (DK) pengujian. Dalam penelitian ini 

digunakan taraf signifikansi (α) sebesar 5% (0,05).  

3) Melakukan kriteria perhitungan. Sehingga kriteria 

pengujian hipotesisnya:  

H0 diterima jika sig penelitian > 0,05. 

H0 ditolak jika sig penelitian < 0,05. 

4) Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS. 

5) Mengambil kesimpulan sesuai dengan butir (3) dan (4). 

3.6.4. Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2005:84) uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat di angka Beta atau 

Standardized Coefficient. 

Langkah- langkah pengujiannya adalah: 

1) Merumuskan hipotesis operasional.  

Misal: 

H0 : Tidak ada pengaruh antara kompensasi dan 

pengembangan karir secara parsial terhadap 

motivasi karyawan PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Tanjungpandan. 
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H1 : Ada pengaruh antara kompensasi dan 

pengembangan karir secara parsial terhadap 

motivasi karyawan PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Tanjungpandan. 

2) Menetapkan taraf signifikansi (α) dan atau derajat 

kebebasan (DK) pengujian. Dalam penelitian ini 

digunakan taraf signifikansi (α) sebesar 5% (0,05).  

3) Melakukan kriteria perhitungan. Sehingga kriteria 

pengujian hipotesisnya: 

H0 diterima jika t penelitian < t tabel. 

H0 ditolak jika t penelitian > t tabel. 

4) Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS. 

5) Mengambil kesimpulan sesuai dengan butir (3) dan (4). 

3.7. Pengujian Asumsi Klasik  

 Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa 

penggunaan model regresi berganda menghasilkan estimator linear yang 

tidak bias (Algifari, 2000:76). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi 

beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. 

1) Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.Model 

regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Untuk menguji apakah model regresi berdistribusi normal 



 

62 
 

dapat dilihat dari garafik probability plot (P-Plot). (Ghozali, 

2005:54). 

 Uji normalitas dapat didektesi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah (Ghozali, 2005:56): 

1. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan titik mengikuti 

arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi  

asumsi normalitas.  

2. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas.  

2) Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel 

independen.Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortoghonal adalah variabel 

yang nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol. 

(Ghozali, 2005:58).  

 Proteksinya  dilakukan  dengan   menggunakan  tolerance   

value  dan  VIF (Variance  Inflation   Factor).  Jika   nilai-nilai   

tolerance  value> 0,10   dan   nilai  VIF < 10,  maka  tidak  terjadi  

multikolinearitas.  (Ghozali, 2005:58). 
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3) Uji Heteroskedastisitas  

 Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila disturbance terms untuk 

setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi bervariasi. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.(Ghozali, 

2005:62). 

 Pengujian terhadap gejala heteroskedatisitas dilkukan 

dengan menggunakan model scatterplot dengan dasar pemikiran 

sebagai berikut:  

1. Jika ada pola tertentu, terdapat titik (poin-poin) yang ada   

membentuksuatu pola yang beraturan (bergelombang 

kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar keatas 

dan dibawah nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

3.7.1. Analisis Jalur 

Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan antar 

variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun 

tidak langsung, seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel 

terikat (endogen). Model analisis jalur merupakan pola hubungan sebab 

akibat atau a set of hypothesized causal asymmetric among the variable 

Sugiyono (2010:112).  
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Dalam model kausal dibedakan antara variabel eksogenus dan variabel 

endogenus. Variabel eksogenus adalah variabel yang keberagamannya 

tidak dipengaruhi oleh penyebab di dalam sistem (model), variabel ini 

ditetapkan sebagai variabel pemula yang memberi efek kepada variabel 

lain. Variabel ini tidak diperhitungkan jumlah sisanya (disturbance) 

meskipun sebenarnya juga mempunyai sisa atau eror. Sedangkan variabel 

endogenus dan variabel endogenus lainnya (Sugiyono, 2010:112). 

Beberapa asumsi yang mendasari analisis jalur (Path Analysis) menurut 

Sugiyono (2010:114) adalah sebagai berikut: 

1) Hubungan antar variabel adalah bersifat linier, adaptif dan bersifat  

normal. 

2) Hanya sistem aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah 

kausalitas yang berbalik.  

3) Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval atau 

ratio. 

4) Menggunakan sample probability sampling yaitu teknik pengambilan 

samplel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota 

populasi untuk dipilih mejadi anggota sampel. 

5)  Observed variables diukur tanpa kesalahn (instrument pengukuran 

valid dan reliable), artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi 

secara langsung. 

6) Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan  benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan artinya model 

teori yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teorits 
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Kinerja 

Karyawan(Y) 

 

 

tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel 

yang diteliti. model Path analysis yang digunakan dalam penelitian ini 

seperti pada Gambar 3.1: 
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Gambar 3.1 : Model path analysis (path model) 
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