
 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

A.  Jenis Penelitan 

 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

eksplanatori. Menurut Singarimbun dan Efendi (1997:5), penelitian eksplanatori 

merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah karakteristik pekerjaan, dorongan berprestasi, kesempatan berkembang, 

tanggung jawab dan pengahargaan. 

 
B.  Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja karyawan yakni karakteristik 

pekerjaan, dorongan berprestasi, kesempatan berkembang, tanggungjawab, dan 

penghargaan. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan bulanan Services Business and 

Finance (SBF) PT Gunung Madu Plantations Lampung Tengah. 

 

 

C. Definisi Konseptual 



 
Definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan 

(Singarimbun dan Effendi, 1997:21). Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah: 

1.  Karakteristik pekerjaan adalah merupakan jenis pekerjaan yang perlu dipahami  

dan disesuaikan oleh karyawan guna untuk mencapai kepuasan kerja yang 

optimal. 

2. Dorongan berprestasi merupakan kontribusi karyawan atas dorongan dari pimpinan 

untuk melakukan aktivitas yang lebih baik dalam menunjang tujuan perusahaan. 

3. Kesempatan berkembang adalah karyawan mampu menunjukkan prestasinya guna 

memenuhi kebutuhan dan penempatan jabatan yang lebih tinggi. 

4. Tanggung jawab adalah kewajiban karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas atas 

pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan tanpa melibatkan orang lain. 

5. Penghargaan adalah kebutuhan yang dikaitkan dengan pengakuan, yang diperoleh 

atas prestasi yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau pekerjaan. 

6. Kepuasan kerja karyawan adalah keadaan emosional dari diri karyawan yang 

menyatakan senang atau tidak senang dengan mana karyawan memandang 

pekerjaan yang dilakukannya. 

 

 

 
D. Definisi Operasional 

 
Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau 

konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau 



variabel tersebut (Nazir, 2005:126). Adapun yang menjadi definisi operasional 

penelitian ini adalah:  

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 
Karakteristik 
Pekerjaaan 

(X1 ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dorongan 
Berprestasi 

( X 2 ) 

 
 
 
 
Kesempatan 
Berkembang 

(X 3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merupakan jenis pekerjaan yang 
perlu dipahami dan disesuaikan 
oleh karyawan untuk mencapai 
kepuasan kerja yang optimal 
(Gibson, 2003:204). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontribusi karyawan atas 
dorongan dari pimpinan untuk 
melakukan aktivitas yang lebih 
baik dalam menunjang tujuan 
perusahaan (Robbins, 2008:182). 
 
 
 
Karyawan mampu menunjukkan 
prestasinya untuk memenuhi 
kebutuhan perusahaan dan 
penempatan jabatan yang lebih 
tinggi (Gibson, 2003:204). 
 
 
 
 
 
 

1. Pekerjaan membu-
tuhkan berbagai ke-
terampilan dan ke-
ahlian. 

2. Identitas pekerjaan 
jelas. 

3. Adanya keberartian 
atau pengaruh dari 
pekerjaan yang di-
kerjakan.  

4. Adanya  kebeba-
san, kemerdekaan, 
dan keleluasaan 
dalam bekerja. 

5. Karyawan men-
dapatkan hasil pe-
nilaian dari peru-
sahaan. 

(Debenzo, 1999:111) 
 
 
 
 
 
 
1. Motivasi yang di-

berikan pimpinan. 
2.   Adanya dororongan 

untuk lebih ber-
prestasi.  

 
 
 
1. Adanya semangat 

dan gairah kerja 
tinggi. 

2. Adanya dorongan 
untuk mengem-
bangkan diri. 

3. Keinginan  untuk 
menduduki jabatan 
yang lebih tinggi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interval 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Interval 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Interval 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
Caplan (1975), Cooper dan Melhuisa (1980) yang dikutip oleh Davidson dan Cooper 

(1983:88) menyatakan bahwa dalam studi-studi penelitian stress menggunakan Job 

Satisfaction Scale untuk mengukur kepuasan kerja. Dalam hal ini responden diminta 

untuk mengindikasikan perasaan mereka tentang pekerjaan saat ini melalui 2 

pernyataan berikut ini: 

1. I feel fairly well satisfied with my present job. 

2. I find real enjoyment in my work. 

E. Populasi  
 

 
Menurut Sugiyono (2006:72) mengatakan bahwa populasi wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

Tanggung 
jawab 

(X 4 ) 

 
 
 
 

 
 

 
 
Penghargaan 

(X 5 ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kepuasan 

Kerja 
karyawan 

(Y) 
 

Kewajiban dari karyawan untuk 
melaksanakan tugas-tugas atas 
pekerjaan yang diberikan oleh 
pimpinan tanpa melibatkan 
orang lain (Luthans, 2003:114). 
 
 
 
 
 
 
Kebutuhan yang dikaitkan 
dengan pengakuan, yang 
diperoleh atas prestasi yang 
dicapai dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya atau pekerjaan 
(Gibson, 2003:205). 
 
 
 
 
 
 
Keadaan emosional dari diri 
karyawan yang menyatakan 
senang atau tidak senang dengan 
mana karyawan memandang 
pekerjaan yang dilakukannya 
(Mangkunegara, 2001:118). 
 

1. Karyawan   me-
ngerjakan peker-
jaan sebaik 
mungkin. 

2. Adanya dorongan 
untuk menyelesai-
kan pekerjaan. 

3. Karyawan Berani 
mengambil risiko. 

 
 
 
1. Adanya penghar-

gaan yang diberi-
kan kepada karya-
wan atas prestasi 
dicapai. 

2. Adanya penghar-
gaan yang diberi-
kan karena peker-
jaan diselesaikan 
diluar target.  

 
 
 
1. Karyawan puas 

dengan pekerjaan-
nya. 

2. Karyawan mene-
mukan kenyama-
nan dalam peker-
jaannya. 

 
 
 
Interval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interval 

 
 



yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bulanan 

departemen SBF (Services Business And Finance) Central pada PT Gunung Madu 

Plantations yang berjumlah 419 orang. 

 

F. Sampel 

 
Menurut Supranto (1997:239), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Data dikumpulkan dengan cara mengambil sampel secara acak atau dengan 

kata lain disebut sampling. Sampel penelitian meliputi sejumlah elemen (responden) 

yang lebih besar dari persyaratan minimum sebanyak 30 responden, dimana semakin 

besar sampel (makin besar nilai n = banyaknya elemen sampel) akan memberikan 

hasil yang lebih akurat. 

 
Sampel yang digunakan adalah sampel populasi, maka demikian sampel penelitian ini 

adalah karyawan bulanan departemen SBF (Services Business And Finance) Central 

pada PT Gunung Madu Plantations sebanyak 419 karyawan. Untuk mengukur 

penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin sebagai 

berikut: 

 

Rumus Slovin: 

n = 
2)(1 eN

N


 

Sumber: (Umar, 2002:102) 

 
Keterangan: 

n: Ukuran Sampel 



N: Ukuran Populasi 

E: Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan  pengambilan sampel yang dapat 

ditolerir, misal 5%, 10 % 

Oleh karena itu besarnya sampel dengan jumlah populasi 419 orang dengan 

kelonggaran 10% adalah: 

 

n = 
2)(1 eN

N


 

n=  
2)1,0(4191

419


 

  = 81 

 
Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan Convenience Sampling. Teknik Convenience Sampling adalah 

pemilihan sampel berdasarkan kemudahan atau dengan melakukan survey kepada 

karyawan SBF yang dijumpai di PT Gunung Madu Plantations (Wibisono, 2000:34).   

 
G. Teknik Pengumpulan Data 

 
Data-data yang mendukung penelitian ini diperoleh dengan cara: 

1. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung 

dilapangan melalui pihak perusahaan dan orang-orang yang dianggap 

berkepentingan dan mempunyai pengetahuan mengenai ruang lingkup perusahaan 

dengan menyebarkan daftar  kuesioner kepada karyawan bulanan  SBF PT 

Gunung Madu Plantations. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menyebar kuesioner kepada para karyawan SBF PT Gunung madu Plantations. 



2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan dari sumber data kepada 

pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen yang ada. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi, kepustakaan serta pengamatan 

yang berkaitan dengan penelitian ini pada PT Gunung Madu Plantations. 

 
H. Skala Pengukuran 

 
Dalam penelitian ini untuk mengukur setiap variabel penulis menggunakan skala 

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

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Penelitian ini 

menggunakan skala Likert jenis interval, yaitu skala yang menunjukkan nilai-nilai 

skala yang sama dalam karakteristik yang diukur. Untuk keperluan analisis kuantitatif, 

maka jawaban setiap item instrumen dapat diberi skor misalnya: 

1. Sangat Setuju/Selalu/Sangat Positif diberi skor   5 

2. Setuju/Sering/Positif  diberi skor    4 

3. Ragu-ragu/Kadang-kadang/Netral diberi skor  3 

4. Tidak Setuju/Hampir Tidak Pernah/Negatif diberi skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah diberi skor  1 

(Sugiyono, 2006:93) 
 

 
I. Teknik Pengolahan Data 

 
Menurut Sugiyono (2006:169), pengolahan data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Adapun teknik – teknik 

pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Editing  



Data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam mengisinya, 

ada yang tidak lengkap, dan tidak sesuai. Dengan demikian diharapkan akan 

diperoleh data yang valid dan reliabel serta dapat dipertanggungjawabkan.  

2. Coding 

Proses berikutnya disebut coding yaitu pemberian tanda bagi tiap – tiap data yang 

termasuk dalam kategori sama. 

 

 

 

3. Tabulating  

Mengelompokkan jawaban yang serupa dengan teliti dan teratur, lalu dihitung 

mana yang termasuk dalam kategori, kegiatan tersebut dilaksanakan sampai 

terwujud tabel–tabel yang berguna dan penting pada data kuantitatif. 

 
J. Teknik Pengujian Instrumen 

 
1. Pengujian Validitas Instrumen 

 
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur cukup akurat stabil atau 

konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Salah satu cara yang dapat 

digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan 

dengan skor total adalah menggunakan rumus Product Moment Co-efficient of 

Correlation yang rumusnya sebagai berikut: 

 

xyr = 
  

      

 




2222 YiYinXiXin

YiXiXiYin
.............................................3.1 

 



Sumber: (Arikunto, 2002:146) 

 

Keterangan: 

rxy =  Koefisien Korelasi antara Xi dan Yi 

Xi =  Skor dari masing-masing variabel (faktor yang mempengaruhi) 

Yi =  Skor dari seluruh variabel (skor total) 

n = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Jika r hitung > r tabel, maka kuisioner valid 

2. Jika r hitung < r tabel, maka kuisioner  tidak valid 

Tabel 4. Hasil Pengujian Validitas 

No. Item R hitung r tabel Keputusan 
1.  0,746 0,361 Valid 
2.  0,680 0,361 Valid 
3.  0,709 0,361 Valid 
4.  0,652 0,361 Valid 
5.  0,783 0,361 Valid 
6.  0,783 0,361 Valid 
7.  0,752 0,361 Valid 
8.  0,597 0,361 Valid 
9.  0,720 0,361 Valid 
10.  0,720 0,361 Valid 
11.  0,676 0,361 Valid 
12.  0,660 0,361 Valid 
13.  0,831 0,361 Valid 
14.  0,704 0,361 Valid 
15.  0,646 0,361 Valid 
16.  0,847 0,361 Valid 
17.  0,843 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah, 2010, Lampiran 4 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan adalah valid. 

Hal ini dapat dilihat dari semua item pertanyaan yang memiliki nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel, maka kuesioner dinyatakan valid. Karena semua item valid maka 



semua pertanyaan dapat digunakan dalam penyebaran kuesioner untuk pengambilan 

data. 

 

2. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

 
Menurut Singarimbun (1997:140) reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana ketepatan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat ukur. Reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. 

Untuk mencari reabilitas keseluruhan item adalah dengan mengoreksi angka korelasi 

yang diperoleh dengan memasukkannya dalam rumus Koefisien Alfa (CronBach) 

sebagai berikut: 

 

Rumus Koefisien Alfa (CronBach) 
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Sumber: (Arikunto, 2002:93) 

Keterangan: 

  = Nilai reabilitas instrumen 

k = Jumlah item pernyataan  

 2
i  = Nilai varians masing-masing item pernyataan 

 2
t  = Varians total 

 
Selanjutnya indeks reliabilitas diinterpretasikan dengan menggunakan tabel 

interpretasi r untuk menyimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan cukup atau tidak 

reliabel. Nilai interpretasi reliabillitas dapat dilihat pada tabel berikut: 



Tabel 5. Interpretasi Nilai r 

Besarnya Nilai Interpretasi 

Antara 0,800 – 1,00 

Antara 0,600 – 0,800 

Antara 0,400 – 0,600 

Antara 0,200 – 0,400 

Antara 0,000 – 0,200 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sumber: Sugiyono (2006:183) 

Tabel 6.  Hasil Pengujian Reabilitas 

Variabel Alpha 
 (r hitung) 

Keterangan 

Karakteristik Pekerjaan 
Dorongan Berprestasi 
Kesempatan Berkembang 
Tanggungjawab 
Penghargaan 
Kepuasan Kerja 

0,873 
0,670 
0,694 
0,627 
0,864 
0,824 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber: Data diolah, 2010, Lampiran 4 

Hasil perhitungan yang tertera pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa data yang 

terkumpul adalah reliabel. Oleh karena berdasarkan uji coba instrumen ini sudah valid 

dan reliabel seluruh item pertanyaannya, maka item pertanyaan ini dapat digunakan 

untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. 

 

K. Teknik Analisis Data 

 
1. Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Untuk menganalisis masalah dan pemecahannya digunakan rumus regresi linear 

berganda yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel. Dengan 

modifikasi rumus sebagai berikut: 

 



 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  + b5X5 + et………………. 3.3 

(Sugiyono, 2007: 211)  

 

Keterangan: 

Y = Kepuasan Kerja 

X1  = Karakteristik Pekerjaan 

X2  = Dorongan Berprestasi 

X3  = Kesempatan Berkembang 

X4  = Tanggung Jawab 

X5 = Penghargaan 

a = nilai intercept (konstan) 

b =  angka arah / koefisien regresi 

 

             sy 
Harga b     =   r     .............................................................................3.4 

                            s x 

 

 

Harga a     =  Y-bX....................................................................................3.5 
 

 

Dimana: 

r     = Koefisien korelasi product moment antara variabel X dengan variabel Y 

sy   = Simpangan baku variabel Y 

sx   = Simpangan baku variabel X 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

 



Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi 

kriteria ekometrik dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari 

asumsi-asumsi yang diperlukan. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model yang baik adalah 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Gujarati, 2003:102). Untuk 

mengujinya akan digunakan alat uji normalitas, yaitu dengan melihat Normal P-P 

Plot of Regression Standardized Residual.  

Dasar pengambilan keputusan Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

adalah: 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 

2000:214). 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi yaitu terjadinya korelasi (hubungan) diantara anggota-anggota sampel 

pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah di setiap model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi 

autokorelasi dalam suatu model regresi, digunakan Durbin-Watson test dengan angka 

signifikan pada 0,05. Jika nilai DW terletak diantara du dan 4-du (du<DW<4-du), 



maka autokorelasi sama dengan nol dan dapat diartikan tidak ada autokorelasi 

(Gujarati, 2003:420). Nilai du merupakan batas atas data yang diperoleh dari tabel 

DW statistic yang terletak pada perpotongan antara baris yang menunjukkan jumlah 

pengamatan dengan kolom yang memuat jumlah variabel bebas. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians 

dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians  dari  residual satu  

pengamatan ke  pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Untuk 

mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model 

regresi yaitu dengan melihat grafik scatterplot (Santoso, 2000:210). Dasar 

pengambilan keputusannya adalah: 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel dalam 

model regresi (Priyatno, 2008: 39). Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya 

multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya dengan melihat (1) nilai tolerance 

dan lawannya, (2) variance inflation factor. Kedua ukuran ini menujukkan setap 

variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas bebas yang terpilih yang tidak  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  

bebas  lainnya.  Jadi  nilai  tolerance  yang rendah sama dengan nilai VIF (karena VIF 



=1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolenieritas yang tinggi. Menurut Priyatno 

(2008: 39), pada umumnya jika VIF  lebih besar dari 5, maka variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Pada 

penelitian ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai inflation factor 

(VIF) pada model regresi.  Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas 

adalah: 

a) Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1. 

b) Mempunyai angka tolerance mendekati 1. 

 

3. Uji R 2  

 
Langkah awal yang ditemukan pada analisis regresi adalah koefisien korelasi yang 

menunjukkan korelasi/hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independennya. Interpretasi dari nilai koefisien korelasi dapat dilihat pada Tabel 4 di 

atas. Uji R2 (koefisien determinasi) digunakan untuk menunjukkan besarnya 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen (Nurgiyantoro, 2000:264). 

 

R2 dapat dirumuskan sebagai berikut:  


 


2

22112

y

yxbyxb
R .............................................................. 3.7 

Jika R² = 1 berarti besarnya persentase sumbangan X terhadap variasi (naik-turunnya) 

Y secara bersama-sama adalah 100%. Makin dekat R² dengan satu, makin cocok garis 

regresi untuk meramalkan Y, oleh karena itu R²  digunakan untuk mengukur cocok 

tidaknya suatu model regresi dalam meramalkan variabel tak bebas Y. 

 

 
4.  Uji t 



Uji statistik t dimaksudkan untuk menguji keberhasilan koefisien regresi secara 

parsial. Uji ini dilakukan untuk menyatakan apakah variabel bebas (X) secara tunggal  

berpengaruh terhadap variabel  terikat (Y). Uji t ini menggunakan tingkat kepercayaan 

95% (α =5%) dan derajat kebebasan n-k-1 dimana n= jumlah sampel, k = jumlah 

regresor. Dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

1. Untuk variabel X1 (karakteristik pekerjaan) 

H0 : bi = 0 (tidak ada pengaruh antara karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan 

kerja karyawan SBF) 

Ha : bi ≠ 0 (ada pengaruh antara karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan  kerja 

karyawan SBF) 

      Apabila thitung ≤ ttabel : H0 diterima, Ha ditolak,  

             thitung > ttabel : H0 ditolak, Ha diterima. 

2)   Untuk variabel X2 (dorongan berprestasi) 

H0 : bi = 0 (tidak ada pengaruh antara dorongan berprestasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan SBF) 

Ha : bi ≠ 0 (ada pengaruh antara kesempatan dorongan berprestasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan SBF) 

 

      Apabila thitung ≤ ttabel: H0 diterima, Ha ditolak, 

                    thitung > ttabel : H0 ditolak, Ha diterima. 

3)   Untuk variabel X3 (kesempatan berkembang) 

 H0 : bi = 0 (tidak ada pengaruh antara kesempatan berkembang terhadap 

kepuasan kerja karyawan SBF) 

 Ha : bi ≠ 0 (ada pengaruh antara kesempatan berkembang terhadap kepuasan kerja 

karyawan SBF) 



      Apabila thitung ≤ ttabel: H0 diterima, Ha ditolak, 

 thitung > ttabel : H0 ditolak, Ha diterima. 

4) Untuk variabel X4 (tanggung jawab) 

 H0 : bi = 0 (tidak pengaruh antara tanggung jawab terhadap kepuasan kerja 

karyawan SBF) 

Ha : bi ≠ 0 (ada pegaruh antara tanggung jawab terhadap kepuasan kerja  

karyawan SBF) 

         Apabila thitung ≤ ttabel : H0 diterima, Ha ditolak,  

    thitung > ttabel: H0 ditolak, Ha diterima. 

5)  Untuk variabel X5 (penghargaan) 

 H0 : bi = 0 (tidak pengaruh antara penghargaan terhadap kepuasan kerja 

karyawan SBF) 

Ha : bi ≠ 0 (ada pegaruh antara penghargaan terhadap kepuasan kerja karyawan 

SBF) 

         Apabila thitung ≤ ttabel : H0 diterima, Ha ditolak,  

    thitung > ttabel: H0 ditolak, Ha diterima 

 

 

 

5. Uji F  

 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai F dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 



F = 
 
 2

2

1

1

Rm

mNR




 ………………………………………………. 3.6 

 
Keterangan : 

2R = koefisien korelasi ganda 

N = Jumlah sampel 

m = jumlah prediktor 

(Sugiyono, 2007: 218) 

 
Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan 5%, 

derajat bebas pembilang df1=(k-1) dan derajat bebas penyebut df2=(n-k), k merupakan 

banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier dan n merupakan jumlah 

pengamatan. Dasar pengambilan keputusannya yaitu: 

a) - Jika F hit < F tab maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

- Jika F hit > F tab maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

b) - Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

- Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Ho : bi = 0, variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. 

Ha : bi ≠ 0, ada pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Jika Ho diterima, berarti variabel bebas secara bersamaan tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel terikat. Jika Ho ditolak, berarti variabel bebas secara bersamaan 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. 

 

 

 

 


