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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Hartria Akas Green Sejahtera yang 

beralamat di Jalan Prof Dr. Hamka RT 02/ RW 03, Triwung Kidul, 

Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67225. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survei. Menurut Umar 

(2001) metode survei adalah riset yang diadakan untuk memperoleh fakta-

fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul. Kajiannya tidak 

perlu mendalam sampai pada tahap menyelidiki kenapa gejala-gejala 

tersebut ada serta menganalisis hubungan-hubungan atas gejala-gejala. 

Fakta-fakta yang ada lebih digunakan untuk pengujian hipotesis. Metode 

survei dapat membantu untuk, misalnya membandingkan kondisi-kondisi 

yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan. Alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau jawaban dari responden adalah kuisioner, selain 

itu juga dengan melakukan wawancara kepada karyawan serta pimpinan 

perusahaan.  
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

Dalam Sugiyono (2004) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh 

kru bus patas PT. Hartria Akas Green Sejahtera yang terdiri dari pengemudi 

dan kondektur sebanyak 75 orang yang merupakan karyawan mitra. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2004). Menurut Arikunto (2006) mengatakan 

bahwa apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan populasi. Jika jumlah subjek besar dapat 

diambil antara 10-15% atau 15-25% atau lebih. Dari pengertian di atas maka 

jumlah sampel yang digunakan berjumlah 75 orang. Teknik sampel yang 

digunakan adalah sampling jenuh (sensus), yang merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang 

telah dipilih oleh peneliti yang digunakan untuk memahami lebih mendalam 

variabel pada penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang karyawan (pengemudi dan kondektur) dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan jam kerja 

yang diberikan (25 hari kerja). Apabila responden (karyawan) dalam 

menjawab kuesioner dengan Sangat Setuju (SS) maka berarti kinerja 

karyawan sangat tinggi, sebaliknya apabila responden menjawab 

dengan Tidak Setuju (TS) maka kinerja karyawan dalam PT Hartria 

Akas Green Sejahtera sangat rendah. Berikut indikator-indikator yang 

digunakan dalam kinerja karyawan yaitu: 

a. Kuantitas pekerjaan 

Kuantitas pekerjaan adalah jumlah atau banyaknya pekerjaan 

yang diselesaikan oleh karyawannya. Kuantitas yang dimaksud 

adalah jumlah penumpang yang harus diperoleh oleh karyawan 

yaitu 44 penumpang (jumlah keseluruhan kursi dalam satu bus) 

dalam sekali operasi atau sekali jalan. 

b. Kualitas Pekerjaan 

Kualitas pekerjaan merupakan mutu pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh seorang karyawan. Jika hasil kerja yang dicapai 

oleh seorang karyawan sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan 

berarti karyawan tersebut dianggap memiliki kompetensi dan 

kinerja baik sesuai dengan tujuan organisasi. Kualitas yang 
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dimaksud adalah pelayanan yang diberikan oleh karyawan 

(pengemudi dan kondektur) dalam melayani penumpangnya. 

Pengemudi mempunyai kualitas pelayanan yang baik dengan 

mengemudikan bus dengan berhati-hati atau tanpa kecepatan yang 

terlalu tinggi (ugal-ugalan), sedangkan kondektur menarik ongkos 

dan memberikan karcis sebagai hak penumpang. 

c. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu merupakan jangka waktu penyelesaian suatu 

pekerjaan yang ditugaskan bagi seorang pegawai dalam jangka 

waktu tertentu. Dengan ketentuan jumlah penumpang yang harus 

diperoleh karyawan, maka perusahaan memberikan waktu 25 hari 

kerja untuk memenuhi target penumpangnya yaitu 2200 

penumpang. 

d. Kerjasama 

Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja 

dalam tim atau kelompok dalam melaksanakan tugas yang harus 

diselesaikan secara bersama dengan pegawai lain. Dalam satu awak 

badan bus, karyawan PT. Hartria Akas Green Sejahtera terdiri dari 

dua yaitu pengemudi dan kondektur dimana antar karyawan harus 

mampu bekerja sama untuk memperoleh penumpang dan 

melakukan tanggung jawabnya masing-masing. 
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e. Sikap 

Sikap adalah kemandirian seorang pegawai dalam 

menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa 

memerlukan pengawasan dari pihak penyelia.  

 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompensasi dan 

gaya kepemimpinan.  

a. Kompensasi  (X1) 

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan 

berupa upah, insentif, tunjangan, dan fasilitas sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. Apabila responden 

(karyawan) dalam menjawab kuesioner dengan Sangat Setuju (SS) 

maka berarti kompensasi karyawan sangat tinggi, sebaliknya 

apabila responden menjawab dengan Tidak Setuju (TS) maka 

kompensasi yang diterima karyawan rendah. Berikut indikator-

indikator yang digunakan dalam kompensasi yaitu: 

1) Upah  

Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan 

mitra (kru bus patas yaitu pengemudi dan kondektur) dengan 

berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. 

Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, jumlah 
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upah yang diberikan sesuai dengan jumlah penumpang yang 

diperoleh karyawan. 

2) Insentif  

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar 

gaji atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Insentif yang 

dimaksud berupa bonus yang berbentuk uang. Apabila 

karyawan mencapai target (2200 penumpang dalam 25 hari 

kerja) atau mendapatkan jumlah penumpang yang meningkat 

secara berkala maka perusahaan memberikan bonus bagi 

karyawan itu sendiri. 

3) Tunjangan 

Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang diberikan 

para karyawan. Tunjangan yang diberikan perusahan berupa 

tunjangan hari raya. 

4) Fasilitas 

Fasilitas adalah kenikmatan/ fasilitas seperti tempat 

beribadah, tempat istirahat, toilet, klinik kesehatan dan lahan 

parkir. 

 

b. Gaya Kepemimpinan (X2) 

Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku berupa 

dukungan, pengarahan, partisipasi, dan orientasi pada prestasi yang 

digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, 
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sikap, dan perilaku para anggota organisasi bawahannya. Sebuah 

perusahaan membutuhkan pemimpin yang mengarahkan, pemimpin 

yang mendukung, pemimpin yang partisipatif atau pemimpin yang 

berorientasi pada prestasi untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila 

responden (karyawan) dalam menjawab kuesioner dengan Sangat 

Setuju (SS) maka gaya kepemimpinan di PT. Hartria Akas Green 

Sejahtera sangat tinggi, sebaliknya apabila responden menjawab 

dengan Tidak Setuju (TS) maka gaya kepemimpinannya rendah. 

Berikut empat tipe atau perilaku kepemimpinan sebagai berikut: 

1) Pemimpin yang mengarahkan (directive leader) 

Pemimpin memberikan pengarahan kepada bawahannya 

tentang apa yang diharapkan dari mereka, pekerjaan apa yang 

harus diselesaikan, serta memberikan bimbingan atau arahan 

tentang cara-cara menyelesaikan tanggung jawabnya demi 

tercapainya target penumpang yang diberikan perusahaan. 

2) Pemimpin yang mendukung (supportive leader) 

Pemimpin yang memberikan dukungan dengan cara 

menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan karyawannya 

misalnya saat karyawan mengalami masalah. Selain itu, 

ketersediaan pemimpin untuk bersahabat, mudah didekati, 

bersikap ramah, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang 

murni terhadap para bawahannya.  
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3) Pemimpin yang partisipatif (participative leader) 

Pemimpin yang mengikutsertakan para bawahannya 

dalam pengambilan keputusan. Biasanya pemimpin berusaha 

meminta dan menggunakan saran-saran dari bawahannya. 

Namun pengambilan keputusan masih tetap berada pada tangan 

pemimpin.  

4) Pemimpin yang berorientasi prestasi (achievement-oriented 

leader) 

Pemimpin yang berorientasi prestasi memberikan 

keyakinan kepada bawahannya bahwa mereka mampu 

melaksanakan pekerjaannya dengan mencapai target yang 

diberikan perusahaan (2200 penumpang dalam 25 hari kerja) dan 

pemimpin akan memberikan apresiasi berupa bonus dalam 

bentuk uang apabila memenuhinya. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber 

pertama, misalnya dari individu atau perorangan (Umar, 2001). 

Data ini bisa berwujud hasil wawancara, pengisian kuisioner, atau 

bukti transaksi seperti tanda bukti pembelian barang dan karcis 
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parkir. Semua data ini merupakan data mentah yang kelak akan di 

proses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.  

2. Data Sekunder 

Menurut Umar (2001) data sekunder merupakan data 

primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk 

seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya lebih 

informatif oleh pihak lain. Selain itu, data sekunder adalah data 

yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data 

sekunder biasanya dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 

dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Sugiyono, 

2004). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, 

skripsi, dan buku-buku referensi. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Angket (kuisioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/ pernyataan 

kepada responden dengan harapan memberikan respons atas 

daftar pertanyaan tersebut (Umar, 2001). Daftar 

pertanyaan/pernyataan dapat bersifat terbuka jika jawaban tidak 

ditentukan sebelumnya sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-

alternatif jawaban telah disediakan. Instrumen yang berupa 
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lembar daftar pertanyaan tadi dapat berupa angket (kuisioner), 

checklist ataupun skala. Kuisioner akan diberikan kepada jumlah 

responden (karyawan) di PT. Hartria Akas Green Sejahtera. 

2. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung 

berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara 

tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk 

dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman 

wawancara maupun checklist (Umar, 2001). Wawancara 

dilakukan kepada pimpinan perusahaan dan beberapa karyawan 

di PT. Hartria Akas Green Sejahtera. 

3. Observasi yaitu menjaring data fakta, informasi secara langsung 

dengan cara mengamati, melihat di tempat penelitian dan 

melakukan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang 

teliti. 

 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur variabel. 

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan skala likert digunakan untuk 

mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial yang terjadi. Dalam penelitian, fenomena ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. Jawaban yang diberikan oleh responden, diberi nilai 
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dengan mereflesikan secara konsisten dari sikap responden yaitu dengan 

memberikan skor pada setiap jawaban dari kuisioner yang diajukan kepada 

responden.  

Dalam penelitian setiap jawaban atas variabel kompensasi, gaya 

kepemimpinan dan kinerja karyawan menggunakan lima pilihan jawaban 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Teknik Pengukuran Variabel 

Jawaban Skor Kompensasi 
Gaya 

Kepemimpinan 
Kinerja Karyawan 

STS 1 Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Rendah 

TS 2 Buruk Buruk Rendah 

CS 3 Cukup Setuju Cukup Setuju Cukup Setuju 

S 4 Baik Baik Tinggi 

SS 5 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Tinggi 

Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS   = Tidak Setuju 

CS   = Cukup Setuju 

S     = Setuju 

SS   = Sangat Setuju 

 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid 
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jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini 

digunakan rumus validitas person. 

𝑟 =  
𝑛 (Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋Σ𝑌)

√[𝑛Σ𝑋2 − (ΣX)²] [𝑛Σ𝑌2 − (Σ𝑌)²]
 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel (responden) 

X = Skor butir 

Y = Skor total butir 

r  = Koefisien korelasi 

Menurut Arikunto (2006) menyatakan itu valid atau tidaknya 

suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks 

korelasi product moment person dengan level signifikan 5% atau 0,05 

dengan nilai krisisnya adalah sebagai berikut: 

a. Jika rhitung > rtabel dan bernilai positif, maka variabel penelitian 

tersebut valid. 

b. Jika rhitung < rtabel, maka variabel penelitian tersebut tidak valid. 

c. Jika rhitung > rtabel tetapi bernilai negatif, maka Ho akan tetap 

ditolak H1 diterima. 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung 

dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = n – 2, dalam hal ini n 

adalah jumlah sampel. 
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2. Uji Reliabilitas  

Menurut Ghozali (2016) suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,7 maka 

instrumen penelitian reliabel. Teknik yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas dengan rumus Cronbach Alpha. 

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

Σ𝜎𝑏2

𝜎𝜏2
) 

Keterangan:  

r11        = Reabilitas instrumen 

k         = Banyaknya butir pertanyaan 

Σ𝜎𝑏2  = Jumlah varian butir dikuadratkan 

𝜎𝜏2    = Jumlah varian total dikuadratkan 

 

I. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis 

regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian 

ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 

multikolonieritas, dan heteroskedastisitas. Adapun masing-masing 

pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah 



60 
 

uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Model regresi 

yang memiliki distribusi normal apabila uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) memiliki nilai signifikansi > 0,05 

(Santoso, 2012). 

 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari: (1) nilai 

tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 

adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Ada 

beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

salah satunya adalah dengan menggunakan uji Glejser. 

Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05. 

 

J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti dalam penelitian ini rentang skala 

digunakan untuk mengetahui kompensasi, gaya kepemimpinan, dan 

kinerja karyawan dengan menggunakan rumus rentang skala (Umar, 

2001) sebagai berikut: 

𝑅𝑠 =  
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

Rs = Rentang skala 

n   = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban 
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Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut: 

𝑅𝑠 =  
75 (5 − 1)

5
= 60 

Berdasarkan perhitungan di atas maka rentang skala yang 

diperoleh sebesar 60, dengan demikian skala penelitian setiap kriteria 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Rentang Skala Variabel Kompensasi, Gaya Kepemimpinan, 

dan Kinerja Karyawan 

Rentang 

Skala 
Kompensasi 

Gaya 

Kepemimpinan 

Kinerja 

Karyawan 

75-134 Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Rendah 

135-194 Buruk Buruk Rendah 

195-254 Cukup  Cukup Cukup 

255-314 Baik Baik Tinggi 

315-374 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah. 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga 

menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Uji ini untuk menguji pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda karena memiliki satu variabel 

dependen dan lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2016). 

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini untuk 

menganalisis kinerja karyawan sebagai variabel dependen (Y) 

dengan kompensasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) sebagai 
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variabel independennya. Model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 +  𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 + 𝑒 

Keterangan: 

Y        = Kinerja karyawan 

a         = Konstanta 

b1, b2   = Koefisien regresi 

 X1     = Kompensasi 

X2        = Gaya kepemimpinan 

e        = Variabel pengganggu 

 

K. Uji Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur 

dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. 

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). 

Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam 

daerah dimana Ho diterima.  

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 
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berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time 

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi 

(Ghozali, 2016). 

 

2. Uji F 

Menurut Ghozali (2009) uji F digunakan untuk menguji apakah 

variabel kompensasi dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel kinerja karyawan. 

Berikut ini adalah rumus uji F yang digunakan:  

𝐹 =  
𝑅2/(𝑘 − 1)

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘)
 

Keterangan: 

F = Rasio 

R = Koefisien regresi yang dikuadratkan 

k = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sampel 
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Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan degree of freedom 

(df)1 = k – 1 (k = jumlah variabel) sehingga (df)1 = 3 – 1 = 2 dan df2 = 

n – k (n = jumlah sampel, k = jumlah variabel) sehingga df2 = 75 – 3 = 

72 maka diperoleh Ftabel = 3,12. Kriteria penerimaan dan penolakan 

hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, jadi tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

b. Fhitung ≥ Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, jadi ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Daerah penerimaan dan penolakan hipotesis berdasarkan Fhitung 

dan Ftabel yang diperoleh digambarkan dalam kurva F berikut ini: 

 

Gambar 3.1. Kurva F 

 

3. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh 

variabel kompensasi dan gaya kepemimpinan terhadap variabel kinerja 

karyawan secara parsial, dengan menggunakan rumus: 

𝑡 =  
𝑏

𝑆𝑏
 

3,12 -3,12 0 
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Keterangan: 

t = Rasio 

b = Koefisien regresi/ standart error 

Sb = Standart deviasi 

Kriteria penerimaan atau penolakan pada tingkat kepercayaan 

95% tingkat kesalahan 5% atau 0,05 dan df = n – k (n = jumlah sampel, 

k = jumlah variabel) sehingga df = 75 – 3 = 72 maka diperoleh ttabel = 

1,66629. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, jadi tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

b. thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, jadi ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Daerah penerimaan dan penolakan hipotesis berdasarkan Fhitung 

dan Ftabel yang diperoleh digambarkan dalam kurva t berikut ini: 

 

Gambar 3.2. Kurva t 

 

 

1,66629 -1,66629 0 


