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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

 Menururt Arikunto (2002) menyatakan bahwa, dalam melakukan 

penelitian terdapat dua jenis metode jika dilihat dari cara melakukan 

analisis data, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif didasarkan pada perhitungan-perhitungan statistik sebagai dasar 

analisis, sedangkan penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif 

yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku 

yang diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, meskipun dalam analisis data tetap akan 

menggunakan deskripsi data.  

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei, yaitu 

pengumpulan informasi secara sistematik dari para responden dengan 

maksud untuk memahami dan atau meramalkan beberapa aspek perilaku 

dari populasi yang diamati. Penelitian survei pada umumnya dilakukan 

untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam 

(Sekaran, 2003). 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

      Menurut Sekaran (2003), populasi adalah jumlah dari keseluruhan 

obyek yang akan diteliti. Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan tenaga kependidikan Universitas Gajah Mada, 
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Dalam penelitian ini yang akan menjadi sampel penelitian adalah karyawan 

tenaga kependidikan sejumlah itu tersebar di 18 Fakultas dan satu sekolah 

vokasi. Di kantor Pusat sebagai pusat kendali organisasi dan tempat kerja 

Rektor dan wakil rektor dalam melaksanakan program - program kerjanya 

selama menjabat terdiri dari beberapa direktorat sebagai pusat pelaksanaan 

pemerintahan di internal UGM. Direktorat itu antara lain Direktorat SDM, 

Direktorat Keuangan, Direktorat Aset, Direktorat Pendidikan dan 

Pengajaran, Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Perencanaan. 

Direktorat Kemahasiswaan dipimpin oleh satu orang direktur yang 

membawahi 50 staff/Tendik, Direktorat Keuangan dipimpin satu direktur 

yang membawahi 62 staff/Tendik, Direktorat Aset dipimpin satu direktur 

yang membawahi 147 staff/Tendik, Direktorat Perencanaan dipimpin satu 

direktur dan membawahi 59 staff/Tendik, Direktorat pendidikan dan 

Pengajaran dipimpin satu direktur dan membawahi 40 staff/Tendik serta 

Direktorat Sumber Daya Manusia dipimpin oleh satu direktur dan 

membawahi 51 staff/Tendik. 

 Populasi kebanyakan mempunyai jumlah yang sangat besar, maka 

tidak semua dari anggota populasi dilakukan penelitian sehingga diambil 

sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2002). Ketentuan penentuan besarnya sampel adalah sebagai 

berikut  (Sekaran, 2003) : 
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1. Ukuran sampel yang layak untuk penelitian adalah lebih dari 30 dan 

kurang dari 500. 

2. Jika menggunakan subsampel, maka jumlah minimum untuk tiap 

besaran sampel adalah 30 dalam setiap kategorinya. 

3. Jumlah besaran sampel dalam penelitian multivariate, termasuk 

analisis regresi berganda, adalah minimal 10 kali atau lebih dari 

jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Dalam penyebaran kuesioner akan dicadangkan sebesar 10% dari 

jumlah sampel yang ditetapkan, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi 

ada kemungkinan kuesioner tidak kembali, kuesioner cacat atau tidak diisi 

lengkap oleh responden. Berdasarkan pertimbangan ini, maka sampel yang 

akan diambil secara keseluruhan sebanyak 110 karyawan (termasuk 

cadangan).  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi atau 

jumlah lebih sedikit dari populasi (Sekaran, 2003). Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode proportional random sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel secara acak dari setiap populasi dan kemudian besar 

jumlah sampel yang diambil dari masing – masing populasi ditentukan 

secara acak. Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sekaran, 2003). Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan Proporsional Simple Random sampling. Di 

dalam sampling acak secara proporsional sederhana ini populasi dibagi 
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atas beberapa bagian (sub populasi). Penggolongan populasi ini 

berdasarkan ciri tertentu dari populasi tersebut untuk keperluan penelitian. 

Keuntungan sampling acak secara proporsional ini adalah bahwa sampel 

yang diperoleh lebih representatif dari pada sampel yang diperoleh dengan 

sampling yang tidak acak, artinya dalam pemilihannya ada unsur 

kesengajaan atau subyektivitas. Dengan sampel sebanyak 110 karyawan 

yang dipilih secara acak sederhana tersebut jika dibandingkan dengan 

populasinya, maka setara dengan 25%. Dengan demikian untuk memenuhi 

kriteria proporsional, maka dari setiap direktorat akan diambil sebanyak 

25% dari karyawan yang ada. Berikut ini adalah teknik penarikan sampel 

dengan Proportional Random Sampling disajikan dalam Tabel berikut : 

TabeI 3.1. Proporsi Sampel Karyawan tenaga kependidikan Universitas 

Gajah Mada 

No Direktorat 
Jumlah 

karyawan 
Prosentase Sampel 

1 Direktorat Kemahasiswaan 50 25%  13 

2 Direktorat Keuangan 62 25% 16 

3 Direktorat Aset 147 25% 37 

4 Direktorat Perencanaan 59 25% 15 

5 Direktorat pendidikan dan Pengajaran 40 25% 10 

6 Direktorat Sumber Daya Manusia 51 25% 13 

                 Jumlah 409  104 

                 Sumber: olah data 
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3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian digunakan sebagai fokus akan penelitian yang 

sedang dilakukan. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti kemudian dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi dalam 

nilai (Santoso, 2004). Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini 

adalah : 

3.3.1 Variabel Independen (X) 

 Variabel independen sering disebut dengan variabel stimulus yang 

dalam bahasa Indonesia berarti variabel bebas. Variabel independen 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Arikunto, 2002). 

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah kepemimpinan 

instruktif (X1) dan keadilan organisasi (X2). 

 

3.3.2 Variabel Intervening (Y1) 

 Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi 

tidak dapat diamati dan diukur (Arikunto, 2002). Variabel ini merupakan 

variabel penyela atau antara yang terletak diantara variabel independen 

dan dependen, sehingga variabel independen secara tidak langsung 
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mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Dalam 

penelitian ini variabel interveningnya adalah kepercayaan organisasi (Y1). 

 

3.3.3 Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

dan konsekuen yang dalam bahasa Indonesia berarti variabel terikat. 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Arikunto, 2002). Dalam 

penelitian ini variabel dependennya adalah perilaku karyawan (Y2). 

3.4 Definisi Operasional Variabel  

1. Kepemimpinan Instruktif (X1) 

 Menurut Hallinger (2005) mendefinisikan kepemimpinan 

instruksional dalam arti luas dengan menyatakan bahwa 

kepemimpinan instruksional melibatkan tindakan yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mengembangkan produktifitas dan memuaskan 

lingkungan kerja untuk atasan dan kondisi kerja yang diinginkan dan 

memperoleh hasil maksimal untuk bawahan. Dari pengamatan 

penulis berdasarkan pengakuan beberapa karyawan, pimpinan jarang 

memberikan arahan kepada karyawan serta tidak memberikan 

batasan peranan karyawan untuk bagaimana karyawan melakukan 

tentang apa, bagaimana, bilamana serta hal apa saja yang harus 

dilakukan karyawan agar sesuai dengan target. Jika pimpinan 

memberikan instruksi, pimpinan cenderung bersifat otoriter dan 
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tidak memberikan solusi cara terbaik agar melakukan keputusan 

bagaimana cara terbaik untuk bersama-sama menyelesaikan masalah 

dalam suatu pekerjaan. Pengukuran kepemimpinan instruktif diukur 

dengan indikator sebagai berikut (Marry Jo, 2008) : 

1) Pimpinan merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi 

2) Pimpinan mengkomunikasikan visi, misi dan tujuan organisasi 

3) Pimpinan mengkoordinasikan budaya kerja yang akan digunakan 

di lingkungan organisasi 

4) Pimpinan mengkoordinasikan pembagian tugas karyawan dalam 

pekerjaan 

5) Pimpinan menetapkan standar pekerjaan kepada bawahan 

6) Pimpinan konsisten dalam melaksanakan standar pekerjaan 

kepada bawahan 

7) Pimpinan mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif 

8) Pimpinan melaksanakan supervisi program kerja 

9) Pimpinan melaksanakan evaluasi program kerja 

2. Keadilan Organisasi (X2) 

Keadilan Organisasi adalah pandangan karyawan terhadap kewajaran 

proses penghargaan dan keputusan hukuman yang dibuat organisasi 

sifatnya penting seperti keharusan membayar imbalan/insentif, evaluasi, 

promosi dan tindakan disipliner. Persepsi yang baik mengenai keadilan 

akan menghasilkan keluaran organisasi yang lebih baik seperti 

peningkatan komitmen organisasi, keinginan tetap tinggal dalam 
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organisasi dan peningkatan kinerja (Mc Farlin dan Sweeny, 1992). 

Fenomena yang dirasakan bahwa tingkat keadilan yang dirasa selama ini 

oleh para PNS tenaga kependidikan non dosen di UGM serasa masih jauh 

dari harapan. Permasalahan tunjangan kinerja (TUKIN) yang tak kunjung 

cair yang merupakan hak TENDIK merupakan bukti nyata adanya 

ketidakadilan di internal UGM. Pengakuan dan penghargaan atas segala 

kerja baik mereka masih dianggap kurang oleh para pimpinan. 

Pengukuran keadilan organisasi diukur dengan indikator sebagai berikut 

(Mc Farlin dan Sweeny, 1992): 

a. Karakteristik tugas, yaitu sifat dari pelaksanaan tugas karyawan itu 

sendiri beserta segala konsekuensi yang diterimanya. Kejelasan dari 

karakteristik tugas dan proses evaluasinya akan meningkatkan 

persepsi karyawan terhadap keadilan. Indikatornya adalah : 

-  Keputusan pekerjaan yang dibuat oleh pimpinan  

- Pimpinan memastikan untuk mendengar kekhawatiran karyawan

 sebelum keputusan tentang pekerjaan dibuat 

- Untuk membuat keputusan pekerjaan, pimpinan mengumpulkan 

 informasi yang akurat dan lengkap 

b. Tingkat kepercayaan bawahan terhadap supervisor, yaitu sejauh mana 

kepercayaan karyawan terhadap atasannya tidak lepas dari konsep 

peran dan kepemimpinan yang ada. Indikatornya adalah : 

- Pimpinan menjelaskan keputusan dan memberikan informasi 

 tambahan ketika diminta oleh karyawan  
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- Semua keputusan pekerjaan diterapkan secara konsisten kepada 

 seluruh karyawan yang bertugas. 

- Karyawan diperbolehkan untuk tidak sependapat dengan keputusan 

 pekerjaan yang dibuat oleh pimpinan 

c. Frekuensi feedback dalam proses komunikasi, dimana semakin sering 

feedback dilakukan, akan semakin positif persepsi mengenai keadilan 

dalam suatu organisasi. Indikatornya adalah : 

-  Mengekspresikan pandangan dan perasaan pada prosedur-prosedur 

 penilaian kinerja 

- Prosedur penilaian kinerja diaplikasikan secara konsisten 

d. Kinerja manajerial, yaitu sejauh mana peraturan yang ada ditetapkan 

secara adil dan konsisten terhadap semua karyawan serta menghargai 

mereka tanpa adanya bias personal. Hal ini akan meningkatkan 

persepsi karyawan terhadap keadilan. Indikatornya adalah : 

-  Pimpinan telah menjelaskan prosedur-prosedur dengan jelas 

- Prosedur-prosedur dalam penilaian kinerja telah didasarkan pada 

 informasi yang akurat 

e. Budaya organisasi, yaitu persepsi bersama mengenai sistem dan nilai 

yang dianut dalam suatu organisasi pada dasarnya akan berpengaruh 

pula terhadap keadilan. Indikatornya adalah : 

- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 

 organisasi 
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- Dapat mempertanyakan penilaian kinerja yang muncul dari 

 prosedur-prosedur tersebut 

3. Kepercayaan Organisasi (Y1) 

Kramer dan Tyler (1996), memberikan penjelasan mengenai 

kepercayaan organisasi sebagai kepercayaan pada organisasi mengacu 

pada keyakinan anggota dalam usaha pencapaian tujuan korporat dan para 

pemimpin organisasional, dan keyakinan bahwa pada akhirnya, setiap 

langkah organisasional yang diambil akan membawa manfaat bagi para 

anggota. Kepemimpinan Rektor UGM era 2014-2017 menurunkan tingkat 

kepercayaan para pegawai UGM terhadap pimpinan mereka. Berbagai 

persoalan di internal UGM sendiri terus berkelanjutan. Robinson dan 

Bennett (1995) menegaskan terdapat 5 indikator dalam hal kepercayaan 

organisasi antara lain : 

1. Integritas, merujuk pada kejujuran dan keadaan sebenarnya dan menjadi 

dimensi yang paling penting. Tanpa pemahaman karakter moral dan 

kejujuran dasar orang lain, dimensi kepercayaan tidak berarti. 

2. Kompetensi, mencakup pengetahuan serta keahlian teknis antarpersonal 

individu.  

3. Konsistensi, terkait dengan kehandalan individu dan prediktabilitas 

dalam membuat penilaian pada diri seseorang untuk menangani situasi. 

4. Kesetiaan, adalah kesediaan untuk melindungi dan menyelamatkan 

muka orang lain. 
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5. Keterbukaan, sikap terbuka dan transparan dalam memberikan suatu 

kebenaran seutuhnya. 

4. Penyimpangan Perilaku Karyawan (Y2) 

Konsep Penyimpangan Perilaku Karyawan (Workplace Deviant 

Behaviour) merupakan perilaku sukarela yang secara signifikan melanggar 

norma-norma organisasi dan pada akhirnya mengancam kinerja organisasi, 

kinerja individu lainnya atau bahkan kedua-duanya (Yousefi et al., 2012). 

Perkembangan konsep Penyimpangan Perilaku Karyawan (Workplace 

Deviant Behaviour) selanjutnya dipengaruhi oleh keberadaan target yang 

menjadi sasaran perilaku tindakan menyimpang karyawan. Pada dasarnya, 

sasaran tindakan perilaku menyimpang dari karyawan dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu sasaran kepada organisasi dan kepada anggota lain dari 

organisasi (Yousefi et al., 2012). Selain itu, konsep Penyimpangan 

Perilaku Karyawan (Workplace Deviant Behaviour) dapat dibedakan 

menjadi beberapa kategori lebih rinci dan masih terkait dengan wujud 

perilaku yang ditujukan kepada organisasi dan individu lain di organisasi. 

Fokus pada penelitian ini adalah hanya pada perilaku menyimpang yang 

negatif (organizational misbehavior), alasannya adalah karena perilaku 

menyimpang yang negatif akan menghasilkan kerugian bagi organisasi 

dan akan mengurangi kinerja dari tiap-tiap individu ataupun karyawan di 

organisasi tersebut. Oleh sebab itu, variabel perilaku menyimpang 

diorganisasi didefinisikan sebagai tingkat kemauan (motivasi) seorang 

karyawan untuk melakukan kegiatan yang merugikan organisasi. 
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Pengukuran perilaku menyimpang diukur dengan indikator sebagai 

berikut:     

1. Production Deviance  

 Perilaku yang termasuk dalam production deviance adalah pulang atau 

meninggalkan pekerjaan lebih awal, mengambil waktu istirahat 

melebihi waktu semestinya, secara sengaja memperlambat penyelesaian 

tugas dan tidak efisien dalam menggunakan sumber daya organisasi. 

Production deviance lebih mengarah kepada tindakan menyimpang 

yang ditujukan untuk menurunkan tingkat kinerja karyawan yang 

bersangkutan.  

2. Property Deviance  

 Perilaku yang termasuk dalam property deviance adalah melakukan 

tindakan sabotase dan mencuri perlengkapan milik organisasi dan lebih 

mengarah kepada tindakan pengrusakan terhadap properti milik 

organisasi.  

3. Political Deviance  

 Political deviance merupakan tindakan menyimpang yang cenderung 

mengarah kepada motif politis seperti lebih menunjukkan keberpihakan 

pada pihak-pihak tertentu dalam organisasi, menyebarkan informasi 

yang tidak benar dan menyesatkan, melakukan tuduhan kesalahan 

kepada individu lain.  
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4. Personal Aggression 

  Personal aggression lebih tertuju kepada sasaran individu lain dalam 

organisasi. Contoh dari tindakan menyimpang ini seperti melakukan 

tindakan penganiayaan dan mengancam rekan kerja lainnya. 

3.5 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri dengan 

menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden yang terdiri 

dari variabel penelitian dan karaktersitik responden (Sekaran, 2003). 

2. Data sekunder adalah data dari hasil penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain atau data yang berasal dari dokumen-

dokumen organisasi. Data sekunder terdapat beberapa jenis 

diantaranya yaitu  jurnal, database, arsip, dokumen – dokumen dan 

sebagainya (Sekaran, 2003). 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data 

dengan cara mengajukan pernyataan yang tersusun secara sistematis untuk 

diisi oleh karyawan secara langsung.  Dalam hal ini responden diminta 

untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap setiap pernyataan 

(Sekaran, 2003). 

Dalam kuesioner ini, peneliti telah menyiapkan alternatif jawaban 

yang dapat dipilih oleh subyek penelitian (responden) sesuai dengan 

keadaan yang dialami dan dirasakan. Terhadap alternatif jawaban yang 

disediakan, peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Likert 
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dengan skala interval sebanyak 6 skala. Pada umumnya skala Liker 

menggunakan 5 skala, namun untuk menghindari jawaban yang 

mengambang sebagai unsur kesengajaan, maka peneliti melakukan 

modifikasi menjadi 6 skala dengan kategori dan nilai sebagai berikut: 

Kategori “Sangat Tidak Setuju” dengan nilai (skor) = 1 

Kategori “Tidak Setuju” dengan nilai (skor) = 2 

Kategori “Agak Tidak Setuju” dengan nilai (skor) = 3 

Kategori “Agak Setuju” dengan nilai (skor) = 4 

Kategori “Setuju” dengan nilai (skor) = 5 

Kategori “Sangat Setuju” dengan nilai (skor) = 6 

3.6 Uji Instrumen  

3.6.1 Uji  Validitas 

 Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pernyataan kuisioner 

ini mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut. Pengujian validitas dilakukan selain untuk mengetahui dan 

mengungkapkan data dengan tepat juga harus memberikan gambaran yang 

cermat mengenai data tersebut sehingga menunjukkan dengan sebenarnya 

subyek yang akan diukur, dengan demikian diharapkan kuesioner yang 

digunakan dapat berfungsi sebagai alat pengumpul data yang akurat dan 

dapat dipercaya (Ghozali, 2005). Pengujian terhadap validitas instrumen 

dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment antara skor 
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pada setiap pertanyaan dengan skor totalnya. Langkahnya adalah (Ghozali, 

2005) : 

a.   Menentukan Hipotesis pengujian, yaitu : 

 Ho : Butir pertanyaan tidak valid  

 H1 : Butir pertanyaan valid  

b.   Dengan menggunakan taraf signifikansi yang berlaku umum, 

 yaitu 5% atau 0,05 maka kesimpulannya adalah : 

         Tolak Ho jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari pengujian 

diperoleh harga ≤  0,05. Dengan menolak Ho, artinya butir 

pertanyaan yang diuji  dapat disimpulkan valid (Ghozali, 2005). 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kehandalan yang menyangkut 

kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. 

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Croncbach’s Alpha (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan  

Croncbach’s  Alpha  untuk  mengukur konsistensi  internal  instrumen. 

Menurut  Sekaran  (2003)  klasifikasi  nilai Cronbach’s Alpha, sebagai 

berikut: 
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a) Nilai  Cronbach’s  Alpha  antara  0,80  -  1,0  dikategorikan 

reliabilitas baik.  

b) Nilai  Cronbach’s  Alpha  antara  0,60  –  0,79  dikategorikan 

reliabilitas dapat diterima. 

c) Nilai Cronbach’s Alpha ≤  0,60 dikategorikan reliabilitas 

buruk. 

3.7 Teknik dan Model Analisis 

Untuk mengetahui hasil suatu penelitian diterima atau ditolak suatu 

hipotesis, maka dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. 

Adapun alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagi berikut : 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang berbentuk uraian dari 

hasil penelitian yang didukung dengan teori data yang telah ditabulasi, 

kemudian diikhtisarkan (Ghozali, 2005). Metode deskriptif ini berupa 

uraian tentang masalah yang berhubungan dengan kepemimpinan 

instruktif, keadilan organisasi, kepercayaan organisasi dan perilaku 

karyawan. 

2. Analisis Inferensial 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan rumus-rumus statistik dan teknik perhitungan yang 

digunakan untuk pengujian data, teori, dan hipotesis (Ghozali, 2005). 
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3. Analisis Regresi  Berganda 

Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan 

hubungan antara variabel dependent (terikat) dengan variabel 

independent (bebas), dengan jumlah variabel independent satu atau 

lebih dari satu. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependent (terikat) dengan satu atau lebih variabel independent 

(bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan nilai 

variabel independent yang diketahui (Gujarati, 2012). Analisi regresi 

linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

instruktif dan keadilan organisasi terhadap kepercayaan organisasi dan 

perilaku karyawan. Adapun bentuk persamaan regresi berganda untuk 

mengetahui pengaruh kepemimpinan instruktif dan keadilan organisasi 

terhadap kepercayaan organisasi dan perilaku karyawan sebagai berikut 

(Ghozali, 2005) :  

1. Regresi Model I 

a. Persamaan :  

  Y1 = b1ZX1 + b2ZX2 ....................................................(1) 

  Dimana : 

  Y1 = Kepercayaan Organisasi 

  X1 = Kepemimpinan instruktif 

  X2 = Keadilan Organisasi 
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b. Uji Pengaruh Individual (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara individu berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2005). Adapun ketentuan 

penerimaan atau penolakan apabila β1 = 0 maka H0 ditolak 

yang artinya variabel independen secara individu tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika 

β1 ≠ 0 maka Hi diterima yang artinya variabel independen 

secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen 

dengan ketentuan: 

 H0 : Jika nilai sig penelitian  > 0,05 maka diartikan bahwa 

Kepemimpinan instruktif dan Keadilan Organisasi 

secara individu tidak berpengaruh terhadap 

Kepercayaan Organisasi 

H0 : Jika nilai sig penelitian  < 0,05 maka diartikan bahwa 

Kepemimpinan instruktif dan Keadilan Organisasi 

secara individu berpengaruh terhadap Kepercayaan 

Organisasi 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefesien determinasi merupakan proporsi hubungan antara 

Y dan X. Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan 

variasi variabel terikat (Ghozali, 2005). Nilai (R2) adalah 
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antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R2) yang kecil (mendekati 

nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

(satu) berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen.  

d. Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji F) 

   Untuk membuktikan bahwa variable independen 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen 

digunakan uji F statistik. Uji F dilakukan untuk mengetahui 

apakah semua variabel independen secara bersama-sama 

(serempak) mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 

2005).  

         R² / (k-1) 
 Fh=  
        (1-R²) / (n-k) 

 

Dimana: 

Fh =   F Hitung 

  R²  =   Koefisien determinasi  

  k =   Banyaknya variabel bebas 

  n =   Banyaknya sampel 

  Kriteria pengujian: 

 Dasar pengambilan keputusan menggunakan probabilitas dengan hipotesis 

 sebagai berikut: 
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H0 : Jika nilai sig penelitian  > 0,05 maka diartikan bahwa Kepemimpinan 

instruktif dan Keadilan Organisasi secara simultan  tidak 

berpengaruh terhadap Kepercayaan Organisasi  

Ha : Jika nilai sig penelitian  < 0,05 maka diartikan bahwa Kepemimpinan 

instruktif dan Keadilan Organisasi secara simultan  berpengaruh 

terhadap Kepercayaan Organisasi  

 

2. Regresi Model II 

a. Persamaan (Ghozali, 2005) : 

  Y2 = b3ZX1 + b4ZX2 + b5Z Y1....................................(2) 

  Dimana : 

  Y2 = Perilaku Karyawan 

Y1 = Kepercayaan Organisasi 

  X1 = Kepemimpinan instruktif 

  X2 = Keadilan Organisasi 

   

b. Uji Pengaruh Individual (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara individu berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2005). Adapun ketentuan 

penerimaan atau penolakan apabila β1 = 0 maka H0 ditolak 

yang artinya variabel independen secara individu tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika 
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β1 ≠ 0 maka Hi diterima yang artinya variabel independen 

secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen 

dengan ketentuan: 

H0 : Jika nilai sig penelitian  > 0,05 maka diartikan bahwa 

Kepemimpinan instruktif, Keadilan Organisasi, dan 

Kepercayaan Organisasi secara individu tidak 

berpengaruh terhadap Perilaku Karyawan 

H0 : Jika nilai sig penelitian  < 0,05 maka diartikan bahwa 

Kepemimpinan instruktif, Keadilan Organisasi, dan 

Kepercayaan Organisasi secara individu berpengaruh 

terhadap Perilaku Karyawan. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefesien determinasi merupakan proporsi hubungan antara 

Y dan X. Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan 

variasi variabel terikat (Ghozali, 2005). Nilai (R2) adalah 

antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R2) yang kecil (mendekati 

nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

(satu) berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen.  
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d. Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji F) 

   Untuk membuktikan bahwa variable independen 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen 

digunakan uji F statistik (Ghozali, 2005).  Uji F dilakukan 

untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara 

bersama-sama (serempak) mempengaruhi variabel 

dependen.  

         R² / (k-1) 
 Fh=  
        (1-R²) / (n-k) 

 

Dimana: 

Fh =   F Hitung 

  R²  =   Koefisien determinasi  

  k =   Banyaknya variabel bebas 

  n =   Banyaknya sampel 

  Kriteria pengujian: 

 Dasar pengambilan keputusan menggunakan probabilitas dengan hipotesis 

 sebagai berikut: 

H0 : Jika nilai sig penelitian  > 0,05 maka diartikan bahwa Kepemimpinan 

instruktif, Keadilan Organisasi, dan Kepercayaan Organisasi secara 

simultan  tidak berpengaruh terhadap Perilaku Karyawan  

H0 : Jika nilai sig penelitian  < 0,05 maka diartikan bahwa Kepemimpinan 

instruktif, Keadilan Organisasi, dan Kepercayaan Organisasi secara 

simultan  berpengaruh terhadap Perilaku Karyawan 
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4. Analisis jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur digunakan untuk menganalisa 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 (Ghozali, 2005).  

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 

(Ghozali, 2005). Beberapa asumsi yang mendasari analisis jalur (Path 

Analysis) menurut Ghozali (2005) 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.  
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4) Menggunakan sample probability sampling yaitu teknik 

pengambilan sample  untuk memberikan peluang yang sama pada 

setiap anggota  populasi untuk dipilih mejadi anggota sampel.  

5) Observed variables diukur tanpa kesalahan (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 tertentu yang mampu menjelaskan hubungan 

kausalitas antar variabel yang diteliti. Menentukan model diagram 

jalurnya berdasarkan paradigma hubungan antar variabel sebagai 

berikut : 

 

  

 

 

 

  

Gambar 3.1. Model Path Analysis (path model) 
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Diagram jalur di atas terdiri atas dua persamaan 

struktural, dimana X1, X2 adalah variabel eksogen dan Y1 

dan Y2adalah variabel endogen. Persamaan strukturalnya 

dapat dilihat sebagai berikut : 

1) Y1 = b1X1 + b2X2+ e1  

 (sebagai persamaan substruktur 1) 

2) Y2 = b3Y1 + e2 

 (sebagai persamaan substruktur 2) 

Dimana:  

 X1:  Kepemimpinan Instruktif 

  X2:  Keadilan Organisasi 

  Y1 :  Kepercayaan Organisasi 

  Y2 :  Perilaku Menyimpang Karyawan 

  e  : Error 

  Analisis dengan menggunakan SPSS terdiri dari dua 

langkah. Pertama adalah analisis untuk substruktur 1 dan 

kedua adalah substruktur 2.  Pada tahap ini juga terdapat 

penafsiran hasil. Pada tahap ini dibagi menjadi 3 analisis, 

yaitu : analisis regresi, analisis korelasi dan penghitungan 

pengaruh. Analisis regresi melihat pengaruh secara 

gabungan dan melihat pengaruh secara parsial. Sedangkan, 

analisis korelasi persamaan model 1 melihat analisis 

korelasi antar variabel pada kepemimpinan instruktif dan 
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keadilan organisasi terhadap kepercayaan organisasi, dan 

persamaan model 2 melihat analisis korelasi antar variabel 

pada kepemimpinan instruktif dan keadilan organisasi 

terhadap perilaku menyimpang karyawan melalui 

kepercayaan organisasi. 

 Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

- Pengaruh variabel Kepemimpinan Instruktif 

terhadap perilaku menyimpang karyawan melalui 

kepercayaan organisasi.   

 X1→Y1→Y2 = (b1 x b3)  

- Pengaruh variabel Keadilan Organisasi terhadap 

perilaku menyimpang karyawan melalui 

kepercayaan organisasi..   

 X2→Y1→Y2 = (b2 x b3)  

 

5. Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik digunakan untuk menentukan ketepatan model, 

perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik dari ordinary least 

squares (OLS) yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas 

dan autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 

2005) : 
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a)  Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi 

sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal (Ghozali, 

2005). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan kolmogorov-smirnov dengan menggunakan tingkat 

signifikan 5%.  Suatu data dinyatakan berdistribusi normal jika harga 

taraf signifikansi yang dihasilkan dari pengujian > 0,05. Sebaliknya, 

jika taraf signifikansi < 0,05 maka disimpulkan data tidak berdistribusi 

normal. 

 b) Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam 

regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat 

dilihat dari besarnya nilai tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor) 

melalui program SPSS. Kriteria yang dipakai adalah apabila nilai 

tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas 

(Santoso, 2004). 

 c) Uji Heterokedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui terjadinya 

varian tidak sama untuk variabel bebas yang berbeda. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 
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heterokedastisitas. Pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antar nilai 

prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Apabila pada grafik scatterplot titik menyebar di atas maupun dibawah 

nilai nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung adanya heterokedastisitas atau dapat disebut terjadi 

homokedastisitas. 

 Jika terdapat pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar 

kemudian menyempit maka menunjukkan telah terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


