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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah para pegawai PT. Astra Internasional 

Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing. Dalam penelitian ini penulis akan 

membahas tiga variabel, yaitu Kompensasi dan motivasi sebagai independent 

variabel (variabel bebas) dengan notasi X dan kinerja karyawan sebagai 

dependent variabel (variabel terikat) dengan notasi Y. 

3.1.1. Profil Perusahaan  

PT. Astra Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing 

merupakan salah satu divisi dari PT. Astra Internasional, Inc. yang 

berkedudukan di Jakarta. Perusahaan didirikan oleh William Soerjawidjaya. 

AUTO 200 merupakan penyalur tunggal dari kendaraan bermotor merk 

Toyota di Indonesia yang bekerja sama dengan Toyota Motor Sales, Co.Ltd. 

Jepang sebagai produsen produk Toyota. 

 Pada tanggal 1 Juli 1969 Pemerintah Negara Republik Indonesia. 

Memberikan izin kepada perusahaan PT. Astra Internasional, Inc yang 

merupakan induk perusahaan dari perusahaan Astra Group untuk menjadi 

agen tunggal kendaraan bermotor merk Toyota wilayah Indonesia. 

 Pada pertengahan tahun 1970, perusahaan PT. Astra Internasional, Inc 

membentuk divisi baru dalam perusahaan yang khusus menangani ditribusi 

dan pemasaran kendaraan bermotor merk Toyota Divison. Latar belakang 

pembentukan divisi ini adalah karena melihat perkembangan pemasaran dari 

kendaraan merk Toyota yang sangat pesat pada saat itu serta untuk 

meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan jangkauan pemasaran kepada 

para peminat kendaraan merk Toyota. 

 Pada pertengahan tahun 1971, tepatnya pada tanggal 12 April 1971 

didirikan sebuah perusahaan baru dengan nama PT. Toyota Astra Motor 

(TAM) yang merupakan perusahaan patungan antara Toyota Motor Sales, Co. 



40 
 

 

Ltd Jepang dengan perusahaan PT. Astra Internasional Inc, dan PT. Gaya 

Motor dari Indonesia. Pada saat itu PT. Gaya motor merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang perakitan (assembling) kendaraan bermotor dari 

berbagai merk dan jenis. 

 Sesudah perusahaan PT. Toyota Astra Motor berdiri, maka sistem agen 

tunggal kendaraan bermotor merk Toyota di wilayah Indonesia mengalami 

perubahan yang sebelumnya ditangani oleh PT. Astra Internasional, Inc 

kemudian dialihkan kepada perusahaan PT. Toyota Astra motor tersebut pada 

tanggal 1 Januari 1976 dan berkenddukan di Jakarta. 

 Pada tahun 1989, tepatnya tanggal 1 September 1989, PT. Astra Motor 

Sales bergabung dengan PT. Astra Internasional, Inc, dan menjadi divisi 

Toyota dengan nama PT. Astra Internasional Toyota Sales Operation atau 

yang disebut dengan Auto2000. 

 

3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan  

Berikut ini adalah Visi dan Misi PT. Astra Intenasional Toyota Auto 2000 

a. VISI 

“Menjadi Dealer Toyota Terbaik & Terhandal di Indonesia melalui Proses 

Bisnis Berkelas Dunia” 

b. MISI 

1) Melayani pelanggan melalui pengalaman kepemilikan yang 

memuaskan. 

2) Menjadi Share Contributor Terbaik bagi Toyota diseluruh Kota & 

Kabupaten. 

3) Menciptakan pertumbuhan bagi seluruh stakeholders. 

4) Senantiasa berkomitmen untuk menjalankan Bisnis sesuai kaidah 

Good Coperate Governace & Corporate Social Responsibility. 
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3.1.3. Stuktur Organisasi  
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Gambar 3.1 Struktur organisasi PT. Astra Internasional Toyota AUTO 2000 

divisi sales and marketing 

 

3.2. Metodelogi Penelitian  

Menurut Sugiyono (2013: 2) metode penelitian adalah merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan 

verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono 
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(2012: 206) adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa beermaksud membuat kesimpulan yang berlaku mum atau 

generalisasi. Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2012: 147) adalah 

metode yang digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan.  

Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif 

dan verifikatif sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. 

Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan dan 

menginterprestasikan kondisi variabel dengan menguji hipotesisi. Variabel yang 

diteliti yaitu Pelatihan (X1), Kompensasi (X2), sebagai variabel independent atau 

bebas dan Kinerja Pegawai (Y) sebagai variabel dependen atau teikat. 

  

3.3. Populasi dan Teknik Sampeling 

Menurut Sugiono (2014: 115) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi, yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan pleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini merupakan karyawan PT. 

Astra Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing dengan jumlah 

populasi sebanyak 45 orang. 

Menurut Sugiyono (2016: 118) menjelaskan bahwa, sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik 

penentuan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, karena populasi yang 

digunakan relatif kecil. 

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

Teknik sampel jenuh atau sampel sensus. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan Sugiyono (2016: 124) sampel jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, atau penelitian 

yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain 

sampel jenuh adalah sensus, dimana anggota populasi dijadikan sampel. Sampel 
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jenuh juga sering diartikan sampel yang sudah maksimum, ditambah berapapun 

tidak akan merubah keterwakilan 

Sedangkan menurut Arikunto (2012: 104) jika jumlah populasinya kurang 

dari 100 orang, maka jumlah sampelnya di ambil secara keseluruhan, tetapi jika 

populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15 % atau 20-25% 

dari jumlah populasinya. 

Menurut Sugiono (2014: 115) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi, yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini merupakan karyawan PT. 

Astra Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing dengan jumlah 

populasi sebanyak 45 orang. 

Menurut Sugiyono (2016: 118) menjelaskan bahwa, sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik 

penentuan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, karena populasi yang 

digunakan relatif kecil. 

Berdasarkan pendapat tersebut yang menjadi sampel penelitian ini adalah 

PT. ASTRA INTERNASIONAL TOYOTA AUTO 2000 divisi sales and 

marketing berjumlah 45 karyawan. 

 

3.3.1. Sumber data 

Sumber data yang digunakan peneliti yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder, yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2014: 131) data primer adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung diberikan kepada 

pengumpul data. Jadi dapat dikatakan bahwa data primer merupakan sumber 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media perantara) seperti wawancara, atau hasil pengisian kuesioner. Dalam 

data primer, peneliti harus melakukan obsevasi di lapangan secara langsung. 
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2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2014: 131) data sekunder yaitu sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini, data 

sekunder diperoleh dari berbagai bahan pustaka seperti buku, jurnal, maupun 

artikel dari internet yang dapat mendukung dan melengkapi penelitian ini. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013: 224) teknik pengumpulaan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, kerena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Keperpustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan untuk mengambil data yang bersifat teori 

yang kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung 

penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dari buku-buku sumber 

yang dapat dijadikan acuan yang ada kaitanya dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Penelitian Lapangan  

Dalam peneitian ini, penulis mengambil data secara langsung pada 

objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Teknik Wawancara menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2015: 231) 

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu.  

b. Teknik pengamatan/observasi, menurut Sutrisno Hadi dalam 

Sugiyono (2015: 145) mengemukakan bahwa observasi adalah suatu 
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proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang paling terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

c. Kuisoner, menurut Sugiyono (2015: 142) kuisoner adalah teknik 

pengumpulan data yang efesien apabila peneliti tahu dengan siapa 

variabel akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. 

 

3.4. Operasionalisasi variabel  

Agar konsep-konsep penelitian dapat diteliti secara empiris maka konsep 

tersebut harus dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variabel 

penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam 

membahas dan menganalisis permasalahan dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti. 

Menurut Sugiyono (2012: 38) variabel adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannnya. 

Opersionalisasi variabel dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengukuran 

variabel-variabel penelitian. Penulis mengemukakan dua variabel yang akan 

diteliti. Terdapat dua variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu:  

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

Sugiyono (2015). Adapun yang menjadi variable independent (bebas) 

dalam penelitian ini adalah Kompensasi (X1) dan Motivasi (X2). 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

akibat adanya variabel independent (bebas) Sugiyono (2015). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variable dependent (terikat) adalah Kinerja 

Pegawai (Y). 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Konsep 

Variabel 

Dimensi Indikator Skala No 

Kuesioner 

Kompensasi 

(X1) 

Kompensasi 

adalah semua 

pendapatan yang 

berbentuk uang, 

barang langsung 

atau tidak 

langsung yang 

diterima 

karyawan 

sebagai 

immbalan atas 

jasa yang 

diberikan 

kepada 

perusahaan 

Hasibuan 

(2017:119) 

Kompensasi 

finansial 

langsung 

Gaji 

Ordinal 

1-2 

Bonus 3 

Insentif 4-5 

Kompensasi 

tidak 

langsung 

(Veithzal 

Rivai 

(2011:357) 

Asuransi 

Ordinal 

6 

Tunjangan 8 

Uang 

pensiun 
9 

Motivasi 

(X2) 

Motivasi adalah 

pemberian daya 

penggerak yang 

menciptakan 

kegairahan kerja 

seseorang,aar 

mereka mau 

bekerja 

sama,bekerja 

efektif dan 

terintegrasi 

dengan segala 

Kebutuhan 

Fisiologis 

Jaminan 

Fasilitas 

Ordinal 

1 

Uang Makan 2 

Kebutuhan 

rasa aman 

Jaminan 

Asuransi 

Kecelakaan 

kerja Ordinal 

3 

Jaminan 

Kesehatan 
4 
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daya upayanya 

untuk mencapai 

kepuasan 

Malayu S. P. 

Hasibuan  

(2016 :95) 

Kebutuhan 

Sosial 

Diterima 

Ordinal 

5 

Dihormati 6 

Keikutsertaa

n 
7 

Kebutuhan 

Penghargaan, 

Kebutuhan 

Aktualisasi 

diri 

Pujian 

Ordinal 

8 

Promosi 9 

Pendelegasia

n Wewenang 
10 

Kinerja 

Karyawan 

Kinerja adalah 

pelaksanaan 

suatu pekerjaan 

dan 

penyempurnaan 

pekerjaan 

tersebut sesuai 

dengan yang 

diharapkan 

Sinambela 

(2016:438) 

Target 

Fokus pada 

target 

Ordinal 

1 

Menantang 

dan realistis 
2 

Memenuhi 

Kuantitas 
3 

 

 

Pelanggaran 

(internal dan 
Ordinal 4 
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Kualitas eksternal) 

Puas atau 

kualitas yang 

dihasillkan 

Kualitas 

sesuai 

dengan 

standar yang 

sudah di 

tetapkan 

5 

Anggota 

memiliki 

komitmen 

tentang 

kualitas 

 

6 

Memiliki 

prosedur 

tentang 

pencapaian 

kualitas 

 

7 

Waktu 

Pekerjaan 

selesai tepat 

waktu 

 

Ordinal 

8 

Pelanggan 

puas atas 

waktu 

penyelesaian 

 

9 

Anggota 

berkomitmen 
10 
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terhadap 

pentingnya 

ketepatan 

waktu 

Dilakukan 

dengan cara 

yang benar 

 

11 

Transparan 

dan dapat 

dipertanggun

g jawabkan 

 

12 

 

3.5. Metode Analisis 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

Dalam operasional variabel peneliti menggunakan skala ordinal. Skala 

ordinal digunakan untuk memberikan informasi nilai pada jawaban 

Kompensasi (X1), Motivasi (X2) dan Kinerja Karyawan (Y). Variabel 

penelitian diukur dengan menggunakan instrumen pengukur dalam bentuk 

kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe Skala 

Likert. 

Menurut Sugiyono (2017: 93) yang dimaksud dengan Skala Likert 

adalah sebagai berikut:  

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian”. 
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Tabel 3.2 Bobot Penilaian Berdasarkan Skala Likert 

KETERANGAN  JAWABAN  BOBOT NILAI  

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Cukup Setuju CS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju  STS 1 

Sumber : Sugiono (2012) 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk 

memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut maka digunakan interval untuk 

menentukan panjang kelas interval dengan menggunakan rumus menurut 

Natawirina & Ridwan (2010: 24-25) 

 

P= 
𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑩𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌𝒏𝒚𝒂 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
  

Keterangan :  

Rentang (R)        =  Nilai tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah kelas (K) = 5 

P=
(5−1)

5
 = 0,8 

Maka, interval dari kriteria penilaian rata – rata adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Tabel interval 

Interval Interpretasi 

1,00 – 1.79 Sangat Tidak Baik 

1,80 – 2,59 Baik 

2,60 – 3,39 Cukup Baik 

3,40 – 4,19 Baik 

                 4,20 – 5,00 Sangat Baik 
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3.5.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.2.1 Uji Validitas 

Validitas menurut Sugiyono (2017: 125) menunjukan derajat 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data 

yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mencari validitas sebuah item, kita 

mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien 

antara item dengan total item sama atau diatas 0,3 maka item tersebut 

dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0,3 maka tem 

tersebut tidak valid. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah 

Korelasi Product Moment sebagai berikut: 

 

 

𝑟 =
n(∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑋. ∑ 𝑌)

√{∑ 𝑋² − (∑ 𝑋)²}. {𝑛 (∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)²}
 

 

Keterangan: 

r  = koefisien korelasi   

n  = banyaknya sampe   

∑ 𝑥𝑦  = jumlah perkalian variabel x dan y 

∑x  = jumlah nilai variabel x  

∑y  = jumlah nilai variabel y 

∑x
2
  = jumlah pangkat dua nilai variabel x 

∑y2
  

= jumlah pangkat dua nilai variabel y  

 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap butir 

dalam instrumen valid atau tidak, dengan mengkorelasikan antara skor butir 

dan total skor, apakah instrumen valid atau tidak dengan cara 

mengkorelasikan antara rhitung dan rtabel dengan kaidah sebagai berikut: 

 Jika : rhitung > rtabel , maka butir pertanyaan tersebut valid.  

 Jika : rhitung < rtabel, maka butir pernyataan tersebut tidak valid.  
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3.5.2.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana suatu 

instrument bila digunakan beberapa kali untuk mengatur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuisoner dikatakan reliable jika 

jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabiln dari waktu ke 

waktu. Butir kuisoner dikatakan reliable jika cronbach’s alpha > 0,06 dan 

dikatakan tidak reliabel jika croubach’s alpha < 0,06. Rumus reabilitas 

menggunakan Cronbach’s Alpha sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −  

∑𝜎
2
𝑏

𝜎
2
𝑡

 

Keterangan: 

𝒓𝟏𝟏 = Reliabilitas Insrument  

K = Jumlah Instrument Pertanyaan  

𝜎
2
𝑡
 = Varians total  

∑𝜎
2
𝑏

 = Jumlah varians dari setiap instrument 

Sebelumnya mencari jumlah varians dari setiap instrument terlebih 

dahulu dengan cara mencari nilai varian tiap butir, kemudian dijumlahkan. 

Rumus varians sebagai berikut: 

𝜎2 =  
∑𝑋2 (∑𝑋)2

𝑛
𝑛

 

Keterangan: 

n = Jumlah responden  

X = Nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir 

pernyataan 

 

3.5.3. Uji Asumsi klasik  

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data 

diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Pengujian 
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asumsi klasik ini menggunakan empat uji yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.  

3.5.3.1 Uji Normalitas  

Menurut Danang Sugiyono (2016: 92) menjelaskan uji normalitas 

sebagai berikut: Selain uji asumsi klasik multikolinearitas adan 

heteroskedastisitas, uji asumsi klasik yang lain adalah uji normalitas, 

dimana akan menguji data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada 

persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi 

tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data 

variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau 

normal sama sekali.  

 Uji normalitas data dilakukan menggunakan Test Normality 

Kolmogorov-Smirnov, menurut Singgih Santoso (2012: 393) dasar 

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic 

Significanted) yaitu: 

a. Jika probabilitas > 0.05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi tidak normal.  

 

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Danang Sugiyono (2016: 87) menjelaskan uji 

multikolinearitas adalah uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisi 

regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau 

independen variabel (X1,2,3….,n) dimana akan diukur keeratan hubungan antar 

variabel bebas tersebut melalui besaran korelasi (r).  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Indikator model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi diantara 

variabel independen Imam Ghozali (2013:105). Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel 
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orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya antar sesame 

variabel independen sama dengan nol. 

 

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Danang Sugiyono (2016: 90) menjelaskan uji 

heteroskedastisitas yaitu dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji 

mengenai sama atau tidak varian dan residual dari observasi yang satu 

dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama 

disebut terjadi Homoskedastitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda 

disebut terjadi Heteroskedastitas. Persamaan regresi yang baik jika terjaadi 

Heteroskedastitas. 

 

3.5.4. Analisa Koefisien Korelasi  

Menurut Sugiyono (2014: 248) menyatakan analisis korelasi persial ini 

digunakan untuk mengetahui kekuatan antara korelasi kedua variabel, dimana 

variabel lainnya dianggap berpengaruh dikendalikan atau tetap (sebagai 

variabel control). Variabel yang diteliti adalah data rasio maka teknik statistik 

yang digunakan adalah korelasi Person Product Moment.  

Sebagai bahan penafsiran terhadap koefisien yang ditemukan besar atau 

kecil, maka menggunakan pedoman pada ketentuan berikut: 

 

Tabel 3.4 Tingkat hubungan Koefisien Korelasi 

 

Interval Korelasi  Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat  

0,80 – 1,000 Sangat Kuat  

Sumber: Sugiyono 2013 
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3.5.5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian 

atau ketetapan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan nilai sampel. 

Menurut Ghozali (2013) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh model 

dalam menerangkan variasi variabel independen. Apabila nilai koefisien 

determinasi dapat diperoleh dengan menguadratkannya. Besarnya koefisien 

determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

KD = r 
2
 x 100% 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi (seberapa jauh pengaruh variabel Y dipergunakan 

oleh variabel X) 

r 2 = Koefisien Korelasi 

 

3.5.6. Analisis Regresi Linear Berganda  

Sugiyono (2014: 277) menyatakan analisis regresi linear berganda 

adalah sebagai berikut:  

“Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana 

keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan 

nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel 

independennya minimal 2”. Rumus matematis dari regresi berganda yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Y = a + b1.X1 + b2X2  + e 

 

Keterangan : 

Y  = Kinerja Karyawan 

a = Konstanta 
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b1 = Koefisien regresi kompensasi 

b2 = Koefisien regresi motivasi 

X1 = Variabel kompensasi 

X2  = Variabel motivasi 

e = error disturbances 

 

3.5.6.1 Uji Model Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2013: 98) uji F pada dasarnya menunjukan 

apakah semua variabel independen yang dimasukan mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk menguji Model ini 

menggunakan Uji F yaitu: 

1. Menentukan taraf nyata signifikan penelitian sebesar α = 5% taraf nyata 

signifikan penelitian 0,05 (5%) artinya kemungkinan besar hasil 

penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi 

kesalahan 5%. 

2. Menghitung Uji F menurut Sugiyono (2014:257) sebagai berikut: 

Keterangan: 

R 
2 

: Koefisien determinasi gabungan 

k : Jumlah variabel independen 

n : Jumlah sampel 

3. Kriteria pengambilan keputusan 

Ho ditolak jika F statistik < 0,05 atau F hitung > F tabel 

H0 diterima jika F statistik > 0,05 atau F hitung <F tabel 

Nilai dari < F tabel didapat dari: 

df 1 (pembilang): jumlah variabel independen 

df 2 (penyebut): n-k-1 

 

3.5.6.2 Uji Secara parsial (Uji T) 

Menurut Ghazali (2013:98) statistik t pada dasarnya menunjukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 
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menerangkan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2014:250) 

menggunakan rumus: 

 

t =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Keterangan: 

t = Distribusi t 

r = Koefisien korelasi parsial 

r
2
 = Koefisien determinasi 

n = Jumlah data  

Hasil perhitungan selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan 

menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 H0 diterima jika nilai thitung < ttabel  atau nilai sig > α 

 H0 ditolak jika nilai thitun > ttabel atau nilai sig < α 

Bila terjadi penerimaan H0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H0 ditolak maka artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan.  

Rancangan pengujian hipotesis statistik ini untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh antar variabel independen yaitu Kompensasi (X1) dan 

Motivasi (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y), adapun yang menjadi hipotetis 

dalam penelitian ini adalah: 

 Ho1 : β1=0, artinya tidak ada pengaruh Kompensasi (X1) terhadap 

kinerja karyawan (Y) 

 Ha1 : β1≠0, artinya terdapat pengaruh pengaruh Kompensasi (X1) 

terhadap kinerja Karyawan (Y). 

 Ho2 : β2=0, artinya tidak terdapat pengaruh Motivasi (X2) terhadap 

kinerja karyawan (Y) 

 Ha1 : β2≠0, artinya terdapat pengaruh Motivasi (X2) terhadap kinerja 

karyawan (Y) 

  


