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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

 
Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian diskriptif dan 

verifikatif. Menurut Suharsimi (2006) penelitian diskriptif merupakan penelitian 

yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungan dengan variabel lain. 

Kemudian penelitian verifikatif pada dasarnya menguji kebenaran dari hipotesa 

yang dilakukan melalui pengupulan data di lapangan. Dalam hal ini, penelitian 

verifikatif bertujuan untuk mengecek kebenaran dan keberhasilan penelitian. 

Dilihat dari jenis penelitian yaitu penelitian diskriptif dan verifikatif maka metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory analysis. 

Penelitian eksplanatif (explanatory research), yaitu penelitian yang 

berusaha menjelaskan hubungan kausal antara suatu penelitian yang mencoba 

menjelaskan fenomena yang terjadi di objek penelitian, dengan metode penelitian- 

nya adalah deskriptif kuantitatif artinya metode penelitian yang analisis datanya 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2008). Sehingga berdasarkan tujuan penelitian maka desain 

yang digunakan adalah desain kausal, karena akan membuktikan hubungan sebab 

akibat atau hubungan pengaruh dari variabel lain. 
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3.2 Populasi 

 
Populasi adalah kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki 

kualitas-kualitas dan karakteristik atau ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Berdasar- 

kan kuantitas dan ciri-ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok 

individu atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan 

karakteristik. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh 

karyawan tetap operasional PT. Kereta Api Indonesia (Daop 6 Yogyakarta) ber- 

jumlah 610 orang. Yang terdiri dari dua stasiun besar A, satu stasiun besar B, dua 

stasiun besar C, tiga stasiun kelas 1, lima stasiun kelas 2 dan sembilan belas 

stasiun kelas 3. 

Menurut Sugiyono (2008) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Akan tetapi jika populasi besar dan 

peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi seperti 

terkendala dari faktor dana, tenaga kerja dan waktu, maka peneliti dapat 

mengambil sampel dari populasi tersebut. Teknik yang digunakan pada penelitian 

ini menggunakan proportional random sampling. Proportional random sampling 

yaitu teknik pengambilan proporsi untuk memperoleh sampel yang representatif, 

pengambilan subyek dari setiap strata atau wilayah ditentukan seimbang atau 

sebanding dalam masing-masing wilayah. 

Adapun kriteria karyawan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 
a) Telah menjadi karyawan tetap 

 
b) Masa kerja lebih dari 1 tahun 
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Berdasarkan kriteria karyawan yang ada di halaman sebelumnya, maka 

didapatkan daftar jumlah karyawan yang ada di daop 6 yogyakarta yang sudah 

diseleksi. Sebagai berikut: 

Tabel III.1. Jumlah Karyawan operator PT. KAI Daop 6 Yogyakarta 
 

 
NO 

 

 
KATEGORI STASIUN 

 
NAMA 

STASIUN 

 
Jumlah 

Karyawan 

1 STASIUN BESAR A YOGYAKARTA 210 
SOLOBALAPAN 132 

2 STASIUN BESAR B LEMPUYANGAN 24 
3 STASIUN BESAR C PURWOSARI 22 

SOLOJEBRES 21 
4 KELAS 1 WATES 9 

REWULU 12 
KLATEN 13 

5 KELAS 2 MAGUWO 6 
BRAMBANAN 12 
CEPER 10 
DELANGGU 8 
SRAGEN 9 

6 KELAS 3 PATUKAN 9 
JENAR  

7 
WOJO  

6 
SENTOLO  

8 
SROWOT  

8 
GAWOK  

8 
SOLOKOTA  

1 
SUKOHARJO  

1 
PASAR NGUTER  

2 
WONOGIRI  

2 
PALUR  

8 
MASARAN  

8 
KEMIRI  

11 
KEBONROMO  

7 
KEDUNGBANTENG  

9 
SALEM  

7 
GOPRAK  

4 
KALIOSO  

8 
SUMBERLAWANG  

8 

  Jumlah Sampel 610 
Sumber: data primer 
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Menurut Arikunto (2006) mengatakan bahwa “apabila subyeknya kurang 

dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiaanya merupakan 

populasi, akan tetapi jika subyek besar dapat diambil antara 10%-15% atau 25% 

lebih”. Dari keseluruhan populasi yang sejumlah 610 karyawan, maka sesuai 

pendapat di atas jumlah sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 10% dari 

keseluruhan jumlah populasi. Berdasarkan perhitungan diperoleh sampel untuk 

masing-masing pembagian Daop 6 Yogyakarta, sebagai berikut: 

Tabel III.2. Jumlah Sampel Karyawan PT. KAI Daop 6 Yogyakarta 
 

NO KATEGORI STASIUN  
NAMA 

STASIUN 

 

Jumlah 

Karyawan 

 

Sampel 

(pembulatan) 

 
1 STASIUN BESAR A 

YOGYAKARTA 210 
34 

SOLOBALAPAN 132 

2 STASIUN BESAR B LEMPUYANGAN 24 2 

PURWOSARI 22 
3 STASIUN BESAR C 

 
 

4 KELAS 1 

 

 
 
 

5 KELAS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 KELAS 3 

4 
SOLOJEBRES 21 

WATES 9 

REWULU 12 5 

KLATEN 13 

MAGUWO 6 

BRAMBANAN 12 

CEPER 10 4 

DELANGGU 8 

SRAGEN 9 

PATUKAN 9 

JENAR 7 

WOJO 6 

SENTOLO 8 

SROWOT 8 

GAWOK 8 

SOLOKOTA 1 

SUKOHARJO 1 

PASAR NGUTER 2 

WONOGIRI 2 12 

PALUR 8 

MASARAN 8 

KEMIRI 11 

KEBONROMO 7 

KEDUNGBANTENG 9 

SALEM 7 

GOPRAK 4 

KALIOSO 8 

SUMBERLAWANG 8 

Sumber: data primer 

Jumlah Sampel 610 61 



55  
 
 
 
 
 

 
3.3 Jenis dan sumber data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berupa opini, 

sikap, pengalaman, dan karekteristik dari seseorang atau kelompok orang yang 

menjadi subjek penelitian atau responden (Sugiyono,2008). Berdasarkan sumber- 

nya, sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Adapun jenis 

dan sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Data Primer (Primary Data) 

 
Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang 

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang 

diteliti (Sugiyono, 2008). Data primer ini diperoleh dari responden melalui 

kuesioner (daftar pertanyaan) yang dibagikan dan diisi oleh responden yang 

disusun berdasarkan variable yang telah ditentukan dengan menyediakan jawaban 

alternatif. Kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka yang meliputi identitas 

responden dan pertanyaan tertutup disertai alternatif jawaban sehingga responden 

tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut (Sugiyono, 2008). 

Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan 

menjawab pernyataan dan peneliti dapat memberi penjelasan mengenai tujuan 

survei dan pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden serta tanggapan atas 

kuesioner dapat langsung dikumpulkan oleh peniliti ketika selesai diisi oleh 

responden. Kuesioner secara personal digunakan untuk mendapatkan data tentang 

item-item dari setiap variabel yang sedang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner bersifat tertutup, dimana 
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responden diminta untuk mengisikan data pribadi seperti nama, jenis kelamin, 

umur, pendidikan terakhir dan masa kerja, golongan saat ini serta kemudian 

memberikan penilaian terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner. 

Penilaian terhadap pernyataan dalam kuesioner peneliti menggunakan 

pengukuran skala likert. Menurut Sekaran (2003), Skala Likert adalah skala yang 

didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan 

berkaitan dengan indikator-indikator suatu variabel yang sedang di ukur. Skala 

Likert dirancang untuk memeriksa bagaimana subyek setuju atau tidak setuju 

dengan pernyataan pada skala 6 point dengan range sebagai berikut: Skala Likert 

menggunakan 6 alternatif sebagai berikut: 

Tabel III.3 Kategori Penilaian Skala likert 

No Alternative Bobot 

1 SSS = Sangat Baik/Tinggi Sekali 6 

2 SS = Sangat Baik/Tinggi 5 

3 S = Baik/Tinggi 4 

4 TS = Buruk/Rendah 3 

5 STS = Sangat Buruk/Rendah 2 

6 STSS= Sangat Buruk/Rendah Sekali 1 

Sumber : data primer 

 
3.3.2 Data Sekunder (Secondary Data) 

 
Data sekunder yaitu data yang berupa bukti, catatan, atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang 

tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder dilakukan melalui 

dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder 

yang dibutuhkan antara lain struktur organisasi, data jumlah karyawan, data 

komposisi karyawan dan lain-lain terhadap objek penelitian ini. 
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3.4 Definisi Operasional 

 
Definisi operasional adalah pendefinisian variable secara operasional ber- 

dasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk me- 

lakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena (Sugiyono, 2008). Adapun definisi masing-masing konsep adalah: 

3.4.1 Variabel Bebas (Independen Variabel) 

 
Menurut Sugiyono (2009), variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah variabel 

kepemimpinan (X1), kemampuan kerja (X2) 

a) Variabel kepemimpinan  (X1).  Kepemimpinan adalah  proses mempengaruhi 

atau memberi contoh perilaku kepada para bawahan, agar mau bekerja sama 

dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Indikator dari 

kepemimpinan adalah: 

1) Kerendahan Hati 

 
2) Kejujuran, Keadilan dan dapat dipercaya 

 
3) Berkomitmen 

 
4) Kesabaran 

 
5) Transparan 

 
b) Variabel kemampuan kerja (X2). Kemampuan kerja merupakan suatu kapasitas 

seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam satu pekerjaan. 

Kemampuan tidak dapat dipisahkan dengan konsep ketrampilan. Indikator dari 

kemampuan kerja adalah: 
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1) Pengetahuan karyawan atas pekerjaan 

 
2) Kreatifitas 

 
3) Kemampuan memberikan solusi 

 
4) Pengetahuan karyawan terhadap resiko 

 
5) Kemampuan beradaptasi dengan pekerjaan 

 
3.4.2 Variabel Tak Bebas (Dependen variabel ) 

 
Variabel dependent sering disebut sebagai variabel terikat karena 

variabel ini dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja 

karyawan (Y2). Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator- 

indikator kinerja yaitu: 

1) Menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

 
2) Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

 
3) Bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dilimpahkan 

 
4) Tanggap dalam mengerjakan pekerjaan 

 
5) Pekerjaan diselesaikan dengan cermat 

 
3.4.3 Variabel Interverning 

 
Menurut Sugiyono (2009) variabel intervening adalah variabel yang 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi 

hubungan yang tidak langsung dan dapat diamati dan diukur. Dalam penelitian ini 

variabel  intervening  adalah  kepercayaan  (Y1).  Konsep  kepercayaan  telah  di- 
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definisikan sebagai rasa percaya diri dan komitmen tanpa persepsi ketakutan, dan 

keraguan, seseorang percaya bahwa ia akan menerima dukungan dan kolaborasi 

dalam memecahkan masalah pada saat dibutuhkan, tanpa adanya motif ter- 

sembunyi yang mendasari dan pikiran negatif pada bagian dari orang lain. 

Indikator-indikator kepercayaan yaitu: 

1) Kepercayaan Diri 

 
2) Berfikiran positif 

 
3) Optimistik 

 
4) Harapan 

 
5) Keberanian terhadap resiko 

 
 
 
 

3.5 Teknik Analisis Data 

 
3.5.1 Uji Validitas dan Realiabilitas 

 
Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu alat tes me- 

lakukan fungsi ukurnya. Apabila validitas yang didapatkan semakin tinggi, maka 

tes tersebut akan mengenai sasaran dan semakin menunjukkan apa yang seharus- 

nya ditunjukkan. Uji validitas dimaksudkan untuk menguji ketepatan suatu 

instrumen dalam mengukur konsep yang harus diukur atau melakukan fungsi 

ukurnya. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut meng- 

ukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2008). Valid tidaknya suatu item 

instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product 

moment pearson dengan level of significant 5% terhadap nilai korelasinya. Bila 

signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid dan sebalik- 
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nya jika signifikansi hasil korelasinya lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak 

valid. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 

Versi 17.0. 

Uji reliabilitas menguji konsistensi suatu instrumen dalam mengukur 

konsep yang harus diukur atau melakukan fungsi ukurnya. Instrumen yang 

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2008). Dalam 

penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach’s Alpha dari 

masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam 

variabel dikatakan andal (reliable) bila memiliki Cronbach’s alpha lebih dari 0,7 

(Ghozali, 2009). 

3.5.2 Analisis Deskriptif 

 
Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menganalisis data yang 

terkumpul dan dipergunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dari masing- 

masing responden dan tanggapan responden atas variabel penelitian yaitu seluruh 

variabel-variabel yang terdiri dari: kepemimpinan, kemampuan kerja, kepercayaan 

dan kinerja karyawan, dideskripsikan dengan menggunakan distribusi frekuensi 

dan rata-rata hitung. 

 

 
 

3.5.3 Uji asumsi klasik 

 
3.5.3.1 Normalitas 

 
Uji  normalitas  bertujuan untuk menguji apakah dalam model  regresi, 

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal 
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atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal 

(Ghozali, 2009). Dalam penelitian ini uji normalitas digunakan dengan metode 

one sample Kolmogorov-Smirnov yang menggunakan taraf signifikan 5%. 

Sehingga data dikatakan berdistribusi normal apabila tingkat signifikansinya 

lebih besar dari pada alpha 5%. 

 

 
 

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas 

 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2009). Model 

regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas 

(independen). Jika terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sempurna maka 

koefisien regresi akan mempunyai standar deviasi yang besar dan berarti pula 

koefisien-koefisiennya tidak dapat ditaksir dengan mudah dan tidak 

memungkinkan untuk mengisolir pengaruh variabel independen secara 

individual. Dalam penelitian ini pengukuran terhadap multikolinearitas 

menggunakan nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independent manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independent lainnya. 

Dalam penelitian ini pengukuran terhadap multikolinearitas mengguna- 

kan nilai tolerane dan VIF (Variance Inflation Factor). Kedua ukuran ini me- 

nunjukkan setiap variable independent manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independent 
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menjadi variabel dependent dan diregresikan terhadap variabel lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independent yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

tinggi 0,1 dan nilai VIF lebih rendah dari 1 maka dapat dikatakan data tidak 

mengandung multikolinearitas, dan jila tolerance yang rendah 0,1 dan nilai 

VIF lebih tinggi dari 1 maka dapat dikatakan bahwa data mengandung 

multikolinearitas. 

 

 
 

3.5.3.3 Heteroskedastisitas 

 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke peng- 

amatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteros- 

kedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi 

terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji Park. 

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji park dengan 

cara mengkorelasikan nilai absolute residualnya dengan masing-masing 

variabel independen dengan menggunakan uji spearman rho. Jika hasil 

probabilitasnya memiliki nilai signifikansi > nilai alphanya 0,05, maka model 

tidak mengalami heteroskedastisitas. Akan tetapi jika hasil probabilitasnya 

memiliki nilai signifikansi < nilai alphanya 0,05, maka model mengalami 

heteroskedastisitas (Santosa dan Ashari, 2005). 
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3.5.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

 
Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lain- 

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

variabel tadi. Berdasarkan kerangka pemikiran konseptual pada penelitian ini 

maka model persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut : 

                           (Persamaan Substruktur 1) 

Dimana, 
Y1 = Variabel Kepercayaan 

b11,b12 = Koefisien Regresi 

X1 = Variabel Kepemimpinan 

X2 = Variabel Kemampuan kerja 
   = Error 

                                  (Persamaan Substruktur 2) 
Dimana: 

Y2 = Variabel KInerja karyawan 

b21, b22, γ21 = Koefisien Regresi 

X1 = Variabel Kepemimpinan 

X2 = Variabel Kemampuan kerja 

Y1 = Variabel Kepercayaan 

   = Error 

 
Dalam analisis ini terdapat 2 tahapan Regresi. Dimana analisis untuk model 

regresi tahap 1 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

independent kepemimpinan kerja dan kemampuan kerja terhadap variabel 

intervening kepercayaan. Sedangkan analisis untuk model regresi tahap 2 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independent 

kepemimpinan dan kemampuan kerja terhadap variabel dependent kinerja 

karyawan karena adanya variabel intervening kepercayaan. 
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3.5.3.5 Uji t 

 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis uji t. Uji t dilakukan untuk 

mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial (individu), 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Menentukan rumusan hipotesis : 

 
H0 : βi = 0, berarti Xi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y. 

H1 : βi ≠ 0, berarti Xi secara parsial berpengaruh terhadap Y. 

b) Menentukan  besarnya  t  –  observasi  atau  t  –  hitung.  Perhitungan  untuk 

menentukan besarnya t hitung menggunakan bantuan SPSS Versi 17.0. 

c) Kriteria Pengujian 

 
Bila Sig. > α=5% maka H0 diterima. 

Bila Sig. < α=5%, maka H0 ditolak 

 

 
 

3.5.3.6 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
Untuk melihat besarnya pengaruh variabel independent kompetensi keja 

dan kemampuan kerja terhadap variabel intervening kepercayaan digunakan 

koefisien determinasi (R
2
). Apabila nilai R

2 
semakin mendekati 1 maka secara 

serentak variabel independent kepemimpinan dan kemampuan kerja mempunyai 

pengaruh yang kuat terhadap variabel intervening tingkat kepercayaan dan 

variabel dependent kinerja karyawan. Sama halnya apabila nilai R
2 

semakin 

mendekati 0 maka akan semakin lemah pula pengaruh variabel independent 

kepemimpinan dan kemampuan kerja terhadap variabel intervening kepercayaan 

dan variabel dependent kinerja karyawan. 
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3.5.3.7 Uji F 

 
Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat atau tidak bebas, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan rumusan hipotesis : 

 
H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = 0, 

 
H1 : Minimal salah satu bi ≠ 0. 

 
b. Menentukan besarnya Fhitung, dimana Fhitung  telah ditampilkan dalam Output 

SPSS hasil pengolahan. 

c. Kriteria Pengujian: Jika nilai Sig. > α=5%,  maka H0 diterima. Kemudian jika 

nilai Sig. < α=5%, maka H0 ditolak. 

3.5.3.8 Model Analisis Jalur 

 
Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi. Analisis jalur 

digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang 

berbentuk sebab akibat (causalitas dan bukan bentuk hubungan interaktif/ 

reciprocal). Dengan demikian dalam model hubungan antar variabel tersebut, 

terdapat variabel independent yang dalam hal ini sebagai penyebab dan variabel 

dependent yang dalam hal ini sebagai akibat.Seperti dikemukakan Sugiyono, 

(2009) dalam analisis jalur ini ditunjukan oleh koefisien jalur yang menentukan 

arah dan kuatnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. bila 

nilai koefisien jalur dibawah 0,05 maka pengaruh jalur itu dianggap rendah 

sehingga dapat dihilangkan.   Selanjutnya yang dimaksud koefisien jalur adalah 
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koefisien  regresi   standar  (standar  z)  yang  menunjukan  pengaruh  variabel 

 
independent terhadap variabel dependent yang telah tersusun dalam diagram jalur. 
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Gambar III.1 Kerangka Pemikiran 
 

Pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak 

langsung sebagai berikut: 

          = (       x       ) +     

Pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui 
 

Kepercayaan. 

          = (       x       ) +     

Pengaruh variabel kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan melalui 
 

kepercayaan. 


