
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe 

penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah merupakan tipe penelitian 

yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel 

melalui pengujian hipotesis (Singarimbun: 2002). Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan tentang pengaruh seleksi, kompensasi, dan promosi terhadap kinerja 

karyawan marketing pada PT. HM. Sampoerna Tbk Cabang Surakarta maka tipe 

penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berdasarkan data kuantitatif 

dan pengujian hipotesis. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas juga sering disebut variabel independen, stimulus, prediktor, 

antecedent merupakan variabel yang mempengaruhi alat yang menjadi sebab 

perubahaannya atau timbulnya variabel terkait. Variabel bebas di dalam penelitian 

ini adalah seleksi (X1), kompensasi (X2), dan promosi (X3). 
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat sering juga disebut sebagai variabel dependen, output, kriteria 

konsekuen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja 

karyawan (Y). 

 

3.3 Definisi Konseptual 

 

Definisi konseptual adalah pemaknaan konsep yang digunakan sehingga dapat 

memudahkan peneliti mengoperasikan konsep tersebut di lapangan (Singarimbun 

dan Efendi, 1997). Berikut merupakan definisi konseptual dalam penelitian ini, 

yaitu: 

a. Seleksi adalah menurut Simamora (2004), seleksi merupakan proses 

pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi 

untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. 

b. Kompensasi adalah kompensasi dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas 

kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi, pengertian lain 

kompensasi juga dapat diartikan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti kontribusi jasa mereka di perusahaan (S. Panggabean, 2004). 

c. Promosi adalah menaikkan jabatan seseorang ke jabatan lain yang memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar, gaji yang lebih besar, dan pada level 

organisasi yang lebih besar (Hariandja, 2002). 

d. Kinerja atau prestasi kerja adalah  hasil kerja secara kualitas  dan kuantitas 

yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. (Mangkunegara: 2007). 
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3.4 Definisi Operasional 

 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dalam 

mengukur konsep dibutuhkan definisi operasional dalam menjabarkan konsep 

tersebut secara jelas (Singarimbun dan Sofyan: 2002). Uraian tentang definisi 

operasional adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Operasional Variabel 

 
No Variabel Definisi Operasional Sub Variabel Indikator 

1 Seleksi 

(X1) 

Pemilihan sekelompok 

pelamar dalam 

memenuhi kriteria untuk 

posisi yang tersedia di 

PT HM Sampoerna Tbk, 

Cabang Surakarta. 

 Pendidikan 

 Pengalaman 

Kerja 

 Kondisi Fisik 

 Kepribadian 

  

 

 Penjurusan dari 

pendidikan akhir 

calon karyawan 

 Kriteria yang 

ditetapkan 

 Tes kesehatan 

 Tes Psikologi 

 

 

2 Kompensasi 

(X2) 

Bentuk suatu 

penghargaan atau balas 

jasa yang diberikan 

perusahaan pada 

karyawan PT. HM 

Sampoerna Tbk, Cabang 

Surakarta baik yang 

berbentuk finansial 

maupun jasa. 

 

 Kompensasi 

Langsung 

 

 

 Kompensasi 

Tidak 

Langsung 

 

 Gaji 

 Upah 

 Insentif 

 

 Asuransi 

Kesehatan 

 Asuransi Jiwa 

 

3 Promosi 

(X3) 

Perpindahan tingkat 

jabatan pekerjaanseorang 

karyawan PT. HM 

Sampoerna Tbk, Cabang 

Surakarta dari tingkat 

rendah ke tingkat yang 

lebih tinggi. 

 

 Kejujuran 

 

 Loyalitas 

 

 Tingkat 

Pendidikan 

 

 

 Adanya unsur 

kejujuran untuk 

dipromosikan 

 Tanggung jawab 

yang lebih besar 

 Memiliki daya 

nalar yang tinggi 

 

4 Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Hasil kerja secara 

kualitas atau kuantitas 

yang dicapai seorang 

dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang 

diberikan terhadap PT. 

HM Sampoerna tbk, 

Cabang Surakarta 

 

 Kualitas Kerja 

 

 Kuantitas 

Kerja 

 Kecepatan 

 Ketrampilan 

 Memahami fungsi 

prinsip dasar 

pekerjaan 

 Meningkatkan 

Target Kerja 

 Menciptakan 

inovasi kerja 

dinamis 
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3.5  Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh 

orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan langsung yang  

memerlukannya (Hasan: 2002) data primer di dapat dari jawaban kuesioner 

kepada responden. 

 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh melalui; buku-buku, dokumen-dokumen, literatur-

literatur, jurnal-jurnal serta artikel yang dapat mendukung dan berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

3.6 Populasi 

 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa hal atau 

orang yang memiliki karakteristik serupa menjadi pusat perhatian para peneliti 

oleh karena itu, dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand: 2006). 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. 

HM. Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta yang berjumlah 55 karyawan bagian 

marketing. Menurut Arikunto (2006)  apabila subyeknya kurang dari 100, maka 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dari 

ketentuan tersebut populasi adalah  karyawan PT. HM Sampoerna Tbk, Cabang 

Surakarta yang berjumlah pada bagian marketingnya terdiri dari 55 responden 

dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data. 
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Tabel 5. Populasi Penelitian 

 

NO JABATAN 
JUMLAH 

KARYAWAN 
PERSENTASE 

1 Area Marketing Manager 1 1,81% 

2 Arean Marketing Executive 1 1,81% 

3 Supervisor Area Marketing LAMP 3 5,45% 

4 SPG  &  Driver SAM LAMP 12 21,81% 

5 
Supervisor Area Marketing Event & 

Sponsorship 
1 

1,81% 

6 Special Event Organizer 2 3,63% 

7 Supervisor Area Marketing Trade 2 3,63% 

8 Merchandiser 14 25,45% 

9 Driver Merchandiser 12 21,81% 

10 Supervisor Area Marketing Media 1 1,81% 

11 Admin Area 2 3,63% 

12 Driver  1 1,81% 

13 Office Boys 1 1,81% 

14 Security 2 3,63% 

 Total  55 100% 

Sumber: PT. HM Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta 2013 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

 

Penelitian dilakukan langsung ke PT. HM Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta. 

Metode pengambilan data melalui  metode wawancara dan penyebaran kuesioner 

langsung berdasarkan berkaitan dengan cara yaitu penyeleksian, kompensasi, dan 

promosi terhadap kinerja karyawan.  

Penyusunan instrumen seperti kuesioner, indikator yang akan dijadikan sebagai 

pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dikembangkan berdasarkan dari data-

data dan faktor-faktornya (Husein Umar: 2002). 

Metode-metode yang dilakukan di lapangan antara lain adalah : 

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan melakukan 

secara sistematis terhadap objek penelitian. 

b. Dokumentasi, yaitu digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah 

karyawan, penyeleksian berdasarkan ketetapan perusahaan, kuantitas dalam 
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pencapaian target, dan suatu kemampuan karyawan untuk mencapai kinerja 

yang lebih berkualitas. 

c. Kuesioner, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan tentang pemberian 

bonus dan kinerja karyawan kepada para responden. Responden dimintai 

jawaban alternatif dari jawaban yang telah disediakan. 

d. Kepustakaan, yaitu untuk memperoleh data melalui sumber-sumber bacaan, 

karya ilmiah dan penunjang kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

3.8      Skala Pengukuran 

 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiyono: 2004). Penelitian ini menggunakan skala Likert. 

 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item  instrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan 

skala likert memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.  

 

Cara pengukurannya adalah menurut (Singarimbun dan Sofyan: 2002) dengan 

menghadapkan seorang responden dengan sebuah pernyatan kemudian diminta 

untuk memberikan tanggapan atau jawaban dan kemudian memberikan tanggapan 

masing-masing item dipersepsikan dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 6. Tabel Kriteria Penelitian 

Jawaban Tanggapan Nilai Likert 

A Sangat Setuju 81-100 5 

B Setuju 61-80 4 

C Ragu-ragu 41-60 3 

D Tidak Setuju 21-40 2 

E Sangat Tidak Setuju 1-20 1 

Sumber : data yang diolah 2013 

 

3.9 Teknik Pengolahan Data 

 

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik seperti 

berikut : 

1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh untuk 

mengetahui apakah terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengiisiannya. 

2. Coding, yaitu pemberian tanda bagi tiap-tiap data yang termasuk kedalam 

kategori yang sama. 

3. Tabulating, yaitu mengkelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dengan 

teliti dan teratur, lalu dihitung mana yang termasuk kedalam kategori, kegiatan 

tersebut dilaksanakan sampai terwujud tabel-tabel yang berguna dan penting 

pada data kuantitatif. 

 

3.10   Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

A. Uji Validitas 

 

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 sebagai berikut: 
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xyr = 
2222 YiYinXiXin

YiXiXiYin
...............................................(1) 

Sumber: (Arikunto: 2002) 

 

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 kuesioner valid 

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

Pengukuran dalam validitas instrumen, penulis menggunakan bantuan program 

komputer yaitu dengan SPSS 16.0 berjumlah responden 55 karyawan marketing 

PT. HM. Sampoerna Tbk, cabang Surakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 7. Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel 

Variabel Item R hitung R tabel Signifikansi Keterangan 

Selesi (X1) 

1 

2 

3 

4 

0,622 

0,745 

0,817 

0,791 

0,265 

0,265 

0,265 

0,265 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kompensasi 

(X2) 

5 

6 

7 

8 

9 

0,496 

0,630 

0,539 

0,442 

0,506 

0,265 

0,265 

0,265 

0,265 

0,265 

0,000 

0,000 

0.000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Promosi (X3) 

10 

11 

12 

0,744 

0,773 

0,540 

0,265 

0,265 

0,265 

0.000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Kinerja (Y) 

13 

14 

15 

16 

17 

0,631 

0,621 

0,491 

0,461 

0,554 

0,265 

0,265 

0,265 

0,265 

0,265 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber data diolah; 2013 

 Lampiran 3 

 

Berdasarkan perhitungan SPSS terlihat bahwa r hitung untuk item soal pernyataan 

r hitung untuk variabel seleksi (X1), kompensasi (X2), promosi (X3) maupun 

variabel kinerja (Y) ternyata lebih besar daripada r tabel. Dengan demikian, maka 

dapat disimpulkan bahwa item soal pernyataan dalam penelitian ini adalah valid 

dan layak untuk digunakan. Artinya, apabila instrumen tersebut digunakan secara 

berulang kali, maka akan menunjukkan hasil yang valid. Kuesioner dikatakan 

valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

 

B. Uji Reliabilitas 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, untuk mengukur  

ketepatan alat ukur diadakan pengujian kereliabelan.  
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Reliabilitas adalah  keadaan  yang  menyatakan bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk dapat dinyatakan sebagai alat pengumpul data, karena 

instrumen tersebut sudah baik. Untuk pengujian kereliabilitas alat ukur yang 

digunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

  k              ∑σb
 ²
                   

r 11 = [               ] [1  -                       ] ......................................................(2) 

        (k – 1)                  σ 1
² 

 

Keterangan : 

r11 =  reliabilitas instrumen   

k =  banyaknya butir pertanyaan atau soal 

∑σ1 
²
 =  jumlah varians pertanyaan   

σ 1
² 

=  jumlah varians total 

(Arikunto: 2006) 

Kriteria pengujian pada uji reliabilitas yaitu : 

1. Apabila r11 > 0,05, maka kuesioner reliabel 

2. Apabila r11 < 0,05, maka kuesioner tidak reliabel 

Uji reliabilitas dapat diukur berdasarkan data dari kuesioner yang terdiri dari 17 

item pernyataan yang telah valid. Instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel 

apabila r hitung lebih besar dari r tabel (product moment). Skor total dapat dilihat 

dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 8. Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Variabel 

 

Variabel R hitung (Alpha) R tabel Signifikansi Keterangan 

Seleksi 

Kompensasi 

Promosi 

Kinerja Karyawan 

0,731 

0,330 

0,458 

0,365 

0,265 

0,265 

0,265 

0,265 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber data: data diolah 2013 

 Lampiran 4 
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Berdasarkan tabel di atas bahwa keseluruhan nilai Alfa Cronbach lebih besar dari 

r tabel dengan demikian dapat dikatakan bahwa kuesioner dalam penelitian ini 

reliabel, mengandung arti bahwa instrumen tersebut akan selalu menghasilkan 

data yang sama dalam waktu yang berbeda, walaupun dengan responden berbeda. 

Atau dengan kata lain, maka instrumen tersebut dapat diandalkan dan dapat di 

percaya mampu untuk mengumpulkan data. 

 

3.11   Teknik Analisis Data 

3.11.1 Analisis Deskriptif 

 

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang ditunjukkan pada perkembangan 

dan pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya memberikan gambaran tentang 

keadaan tertentu dengan cara menguraikan tentang sifat-sifat dari objek penelitian 

tersebut (Umar: 2002).  

 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

suatu data. Dalam penelitian ini menggambarkan penilaian dan analisis jawaban 

responden. Berikut di bawah ini analisis deskriptif berdasarkan penelitian:  

A. Karakteristik Responden 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikkan Terakhir 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Menikah atau Belum Menikah 

 

B. Analisis Deskriptif Mean, Median dan Modus 

Merupakan penggolongan nilai statistik inferen, khususnya statistik parametrik 

dari teknik pengolahan data.  
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Analisis ini hanya memaparkan pengukuran statistik deskriptifnya berdasarkan 

Mean (jumlah rata-rata data) Median (nilai tengah dari rata-rata data) dan Modus 

(nilai yang paling sering banyaknya muncul).  

 

C. Analisis Pernyataan 

Berdasarkan dari penelitian ini saya menggunakan analisis pernyataan dalam 

membuat kuesioner. 

 

3.11.2 Analisis Regresi Linier 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  + et…………………………………..(3) 

(Sugiyono, 2004)  

Y  =  Kinerja Karyawan 

X1 =  Seleksi 

X2 =  Kompensasi 

X3 =  Promosi 

a   =  Nilai intercept (konstan) 

b   =  Angka arah / koefisien regresi       

                              sy 

Harga b     =   r 

                         sx 

 

Harga a     =  Y-bX 
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Keterangan: 

r    =  Koefisien korelasi Product Moment antara variabel X dengan variabel Y 

sy   =  Simpangan baku variabel Y 

sx   =  Simpangan baku variabel X 

 

3.12 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. 

 

A.  Uji Normalitas 

 

Untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam 

arti mempunyai distribusi data yang normal hal tersebut berdasarkan dari data 

dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jika uji tersebut signifikan (p<0,05) 

maka data tersebut dapat disebut data yang tidak normal distribusinya. Hal ini 

dikarenakan setelah dilakukan perbandingan ternyata data kita berbeda dengan 

kurvanormal.Sebaliknya apabila uji tersebut tidak signifikan (p>0,05) maka data 

tersebut berdistribusi normal setelah dilakukan uji perbandingan ternyata data 

yang kita miliki sama dengan kurva normal. 

 

B. Uji Multikolinearitas (Collinearity Statistic) 

 

Collinearity Statistic, merupakan salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi 

apabila disini kita ingin menggunakan alat regresi linear berganda. Collinearity 

(multicolinaerity) digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara 

variabel bebas dalam model regresi. Korelasi mendekati sempurna atau mendekati 

satu antar variabel bebas.  
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Hasil pengujian dengan  metode Klein, terlihat bahwa jika R² > r ², maka Ho 

ditolak atau dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh 

multikolinearitas, jika R
2
< r

2
,  maka Ho ditolak atau dapat dikatakan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat pengaruh multikolinearitas. Dideteksi dengan : 

i. Nilai R2 tinggi, tetapi banyak variabel yang tidak signifikan. 

ii. Dilihat nilai Tolerance dan atau VIF (Variance inflation factor) nya 

Jika tolerance > 0,1 → bebas multikolinearitas 

Jika VIF < 10 → bebas multikolinearitas. 

 

C. Uji Heterokedastisitas 

 

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). 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 adanya 

heteroskedastisitas. 

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

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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D. Uji Autokorelasi 

 

Autokorelasi yaitu terjadinya korelasi (hubungan) diantara anggota-anggota 

sampel pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu. 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. Nilai du merupakan 

batas atas data yang diperoleh dari tabel DW statistik yang terletak pada 

perpotongan antara baris yang menunjukkan jumlah pengamatan dengan kolom 

yang memuat jumlah variabel bebas. 

 

3.12  Uji Hipotesis 

 

A.    Uji T (Parsial) 

 

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 k = jumlah 

regresor. Dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

1) Untuk variabel X1 (Seleksi) 

Ho : bi = 0 (tidak ada pengaruh atara seleksi terhadap kinerja) 

Ha : bi ≠ 0 (ada pengaruh antara seleksi terhadap kinerja) 

Apabila thitung ≤ ttabel : Ho diterima, Ha ditolak,  

thitung > ttabel : Ho ditolak, Ha diterima. 
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2)        Untuk variabel X2 (Kompensasi) 

Ho : bi = 0 (tidak ada pengaruh antara kompensasi  terhadap kinerja) 

Ha : bi ≠ 0 (ada pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja) 

Apabila thitung ≤ ttabel: Ho diterima, Ha ditolak, 

thitung > ttabel : Ho ditolak, Ha diterima. 

3)        Untuk variabel X3 (Promosi) 

Ho : bi = 0 (tidak pengaruh antara promosi tehadap kinerja) 

Ha : bi ≠ 0 (ada pegaruh antara promosi terhadap kinerja) 

Apabila thitung ≤ ttabel : Ho diterima, Ha ditolak,  

thitung > ttabel: Ho ditolak, Ha diterima. 

 

B.     Uji F (Simultan) 

 

Uji statistik F dilakukan untuk menguji parameter regresi secara bersama-sama. 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersama 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Pengujian terhadap hipotesis yaitu 

dengan menggunakan  uji F pada tingkat kepercayaan 95% (5%), dengan derajat 

kebebasan df (k-1) (n-k). 

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

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

Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima, dan Ha ditolak. 

Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak, dan Ha diterima. 

 

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. 
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C. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Berdasarkan nilai korelasi tersebut ditemukan nilai koefisien determinasi (R
2
) 

merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi. Koefisien determinasi menunjukkan 

besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. R
2 

dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

R
2
 =   b1 x1y + b2 x2y + b3 x3y ……………………………………..(4) 

                    y
2 

Keterangan: 

R = Koefisien korelasi ganda 

b1...b2 = Koefisien regresi masing-masing variabel 

X1 = Variabel Seleksi 

X2 = Variabel Kompensasi 

X3 = Variabel Promosi 

Y = Kinerja Karyawan 

Selanjutnya R2 dengan menggunakan tabel dibawah ini untuk menyimpulkan 

bahwa sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independent terhadap 

variabel dependent rendah atau kuat. 

 

Tabel 9. Tabel Interkarakteristik Koefisien Korelasi 

  
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.001 – 0.200 Sangat Rendah 

0.201 – 0.400 Rendah 

0.401 – 0.600 Cukup Kuat 

0.601 – 0.800 Kuat 

0.801 – 1.000 Sangat Kuat 

  Sugiyono (2004) 


