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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di CV. Lumba-Lumba yang beralamat di Jalan 

Mentaraman gang 7 Kecamatan Turen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Dasar dari 

pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah CV. Lumba-Lumba merupakan salah 

satu perusahaan makanan khas Kabupaten Malang yang cukup menguasai pangsa 

pasar di daerah Malang Raya. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner, wawancara langsung dengan 

karyawan dan pengamatan langsung sesuai dengan masalah yang diteliti. Data 

primer mencakup identitas responden (jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, 

dan masa kerja), promotion opportunities, supervision, fringe benefit, contigent 

reward, operating procedure, coworkers, nature of work, communication dan 

kharakteristik individu. Data sekunder diperoleh dari data perusahaan dan teknik 

kaji pustaka. Pustaka-pustaka yang dimaksud adalah berbagai bentuk tulisan atau 

laporan resmi yang menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan 

penelitian. 
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3.3 Metode Pengambilan sampel dan Penentuan Penelitian 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa objek, 

transaksi, atau kejadian dimana seseorang tertarik mempelajarinya atau menjadi 

objek penelitian (Kuncoro, 2009). Populasi penelitian ini adalah karyawan tetap 

CV. Lumba-Lumba. Perusahaan ini memiliki berbagai divisi dalam pembagian 

kerja guna memudahkan pengrontrolan  regulasi jalannya perusahaan dengan 

baik.  

Berbagai divisi tersebut menjalankan aktivitas produksi perusahaan, 

dengan menggunakan sistem rolling pada setiap karyawan kecuali, pada divisi 

penggorengan singkong, tenaga distributor, administrator, bendahara, dan 

mengadaan bahan baku. Penelitian ini menggunakan responden yang bekerja pada 

divisi produksi yakni meliputi packing singkong, packing pisang, penggoreng 

pisang, dan penggoreng singkong yakni berjumlah 104 orang karyawan. Berikut 

jumlah karyawan pada CV. Lumba-Lumba : 
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Tabel 2. Jumlah Karyawan CV. Lumba-Lumba 

No Divisi 
Jumlah (orang) 

2014 – 2016 

1 Pengadaan bahan baku 2 

2 Penimbangan bahan baku 1 

3 Kupas Singkong 18 

4 Kupas Pisang 10 

5 Pembuatan Bumbu Pisang 

19 6 Goreng Pisang 

7 Sortasi Keripik Pisang 

8 Packing Keripik Pisang 3 

9 Pembuatan Bumbu Singkong 5 

10 Goreng Singkong 26 

11 Sortasi Keripik Singkong 2 

12 Packing Keripik Singkong 35 

13 Penyetoran ke Gudang 1 

14 Labelling 1 

15 Tenaga Distributor 2 

16 Administrator dan Bendahara 4 

17 Perlengkapan 1 

18 Urusan Logistik 3 

Jumlah 133 orang 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili 

populasi (Kuncoro, 2009). Sampel yang diambil dari beberapa populasi yang 

berbeda maka akan menghasilkan jumlah sampel yang berbeda pula, sebab 

kharakteristik setiap populasi diwilayah kerjanya pun berbeda. Perbedaan itulah 

seharusnya disamakan proporsinya agar hasil yang diinginkan dalam penelitian ini 

dapat tercapai yakni terwakilkannya setiap populasi agar memberikan hasil 
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penelitian yang akurat.Ukuran sampel yang diperlukan antara 100 – 200. Selain 

itu, ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam 

seluruh variabel laten. Jumlah sampel adalah jumlah indikator dikali 5 sampai 10 

(Ferdinand, 2002). Berdasarkan teori-teori tersebut, maka pada penelitian ini 

digunakan ukuran sampel (indikator penelitian x  7) sebesar 10 indikator x 7 = 70 

orang (responden). 

 Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah proportional 

stratified random sampling. Pemilihan sampel random stratifikasi proporsional, 

banyaknya sampel akan proporsional dengan jumlah elemen setiap unit pemilihan 

sampel (Kuncoro, 2009). Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dapat 

dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 3. Proporsi Sampel 

Kriteria Populasi 
(orang) 

Proporsi Sampel 
(orang) 

Div. Pengadaan Bahan Baku 2 2/123 x 70 1 
Div. Penimbangan Bahan Baku 1 1/123 x 70 1 
Div. Packing keripik Pisang 3 3/123 x 70 2 
Div. Pembuatan Bumbu Singkong 28 28/123 x 70 16 
Div. Goreng Singkong 26 26/123 x 70 15 
Div. Sortasi Keripik Singkong 2 2/123 x 70 1 
Div. Packing Keripik Singkong 35 35/123 x 70 20 
Div. Tenaga Distributor 2 2/123 x 70 1 
Div. Administrator dan Bendahara 4 4/123 x 70 2 
Div. Pembuatan Bumbu Pisang 

19 19/123 x 70 11 Div. Goreng Pisang 
Div. Sortasi Keripik Pisang 

Total 123 123/123 x 70 70 
Sumber: Data Primer diolah, 2016 

 Berdasarkan teori dari Ferdinand (2002), yang menyatakan bahwa ukuran 

sampel tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam variabel laten. 

Jumlah sampel adalah jumlah indikator dikali 5 sampai 10. Diketahui penelitian 
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ini menggunakan 10 indikator penelitian, sedangkan menurut Auerbach dan Levin 

(1971) bahwa menyusun studi validitas ukuran sampel sebesar 68 orang. Menurut 

Zeller (2002) berpendapat bahwa ukuran sampel 50 orang cukup memadai untuk 

mengevaluasi sifat psikometrik pada ukuran konstruk sosial. Sehingga penelitian 

ini mengambil 70 sampel yang didapat dari hasil perkalian indikator penelitian 

yang dirasa sudah mewakili populasi karyawan sebagai responden. 

3.4 Metode Pengambilan Data 

  Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari 

narasumber atau responden secara langsung melalui metode wawancara maupun 

pengisian kuisioner. Data yang dimaksud ialah data tentang kepuasan kerja 

karyawan serta faktor-faktor dominan yang berperan dalam kepuasan kerja 

karyawan CV. Lumba-Lumba. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

melengkapi sekaligus menguatkan data primer, data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari laporan bulanan kompensasi dan pembagian kerja karyawan CV. 

Lumba-Lumba. 

1. Kuesioner 

 Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada 

responden untuk mengetahui pendapat seseorang mengenai suatu hal.Kuesioner 

yang diajukan mencakup identitas responden (jenis kelamin, umur, tingkat 

pendidikan, dan masa kerja), promotion opportunities, supervision, fringe benefit, 

contigent reward, operating procedure, coworkers, nature of work, 

communication dan kharakteristik individu. 
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 Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert, yaitu skala 

yang berisi lima tingkat jawaban yakni merupakan skala ordinal. Penyusunan 

Skala Likert pada kuesioner ini adalah : 1 = Sangat Tidak Sesuai (STS); 2 = Tidak 

Sesuai (ST); 3 = Kurang Sesuai (KS); 4 = Sesuai (S); 5 = Sangat Sesuai (SS). 

2. Observasi 

 Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung oleh peneliti.Observasi dilakukan untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan dan menunjang yakni tentang kondisi manajemen 

perusahaan. 

3.  Wawancara 

 Wawancara (interview) merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan fakta dalam rangka penyusunan laporan atau berita 

agar menjadi informasi yang memenuhi persyaratan sehingga layak dimuat di 

media massa. Wawancara ditujukan kepada karyawan agar peneliti memperoleh 

informasi secara lisan atau pengungkapan informasi secara langsung dari 

responden. 

4. Dokumentasi 

 Penelitian ini memerlukan dokumentasi tentang ketenagakerjaan dan 

jumlah tenaga kerja CV. Lumba-Lumba serta gambar-gambar yang menunjang 

penelitian. 

3.5 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal-komparatif. Hal ini 

menjelaskan kemungkinan hubungan sebab-akibat, tapi tidak dengan jalan 

eksperimen melainkan  dilakukan melalui pengamatan terhadap data dari faktor 
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yang diduga menjadi penyebab, sebagai pembanding. 

Analisis data pada penelitian digunakan alat pengujian yaitu SPSS 16.0. 

3.5.1 Analisiss Deskriptif 

  Analisa deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang atribut 

pada penelitian ini. Atribut yang dimaksud antara lain promotion opportunities, 

supervision, fringe benefit, contigent reward, operating procedure, coworkers, 

nature of work, communication dan kharakteristik individu. Deskripsi mengenai 

gambaran atribut akan mempermudah peneliti saat menggambarkan kondisi 

perusahaan terkait manajemen Sumber Daya Manusia atau karyawan perusahaan. 

 Responden diminta untuk memberikan penilaian dari Sangat Setuju hingga 

Sangat Tidak Setuju pada daftar pernyataan masing-masing variabel yang diteliti 

dalam bentuk skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Likert. Menurut Rangkuti (2002), skala Likert dinyatakan sebagai berikut : 

1. Skala 1 = Sangat Tidak Setuju 

2. Skala 2 = Tidak Setuju 

3. Skala 3 = Netral 

4. Skala 4 = Setuju 

5. Skala 5 = Sangat Setuju 

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

   Uji  coba  instrumen  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  

instrumen  yang disusun berpengaruh atau tidaknya dan sangat menentukan 

bermutu tidaknya penelitian. Baik buruknya instrument penelitian  

ditunjukkan oleh  tingkat  kesalahan  (validity)  dan  keandalan  (reability).  

Uji  coba instrumen  dimaksudkan  untuk  mengetahui  validitas  dan  
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reabilitas instrumen  sehingga  dapat  diketahui  layak  tidaknya  digunakan  

untuk pengumpulan  data  pada  karyawan  CV. Lumba-Lumba.  Uji  coba 

instrumen dalam penelitian ini adalah : 

1. Uji Validitas 

 Uji  validitas  adalah  uji  yang  dilakukan  untuk  memastikan  

kemampuan  sebuah skala mengukur konsep. Manfaat dari uji validitas  

yaitu  untuk  mengetahui  apakah  item-item  yang  ada  dalam kuesioner  

benar-benar  mampu  mengungkapkan  dengan  pasti  suatu penelitian. Uji  

validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu 

kuesioner.   

 Data  penelitian  tidak  akan  berguna  apabila  instrumen  yang 

digunakan  untuk  mengumpulkan  data  penelitian  itu  tidak  memiliki 

validitas  yang  tinggi.   

2. Uji Realibilitas 

 Menurut Cronbach (1991) dalam Metza (2014) bahwa reliabilitas  

merupakan  suatu  angka  indeks  yang  menunjukkan konsistensi  suatu  

alat  pengukur  didalam  mengukur  gejala  yang  sama.  Kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil  dari waktu ke waktu.  Pengukuran  reliabilitas  

menggunakan  uji  statistik  Cronbach Alpha  dimana  satu  variabel  

dikatakan  reliabel  jika  memberikan  nilai Cronbach  Alpha>0,60  

(Cronbach,  1991). Kategorisasi  angka Cronbach Alpha skala reliabilitas 

adalah sebagai berikut: 

1.  Antara 0,800 – 1,000 = Sangat Tinggi 
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2.  Antara 0,600 – 0,799 = Tinggi 

3.  Antara 0,400 – 0,599 = Sedang 

4.  Antara 0,200 – 0,399 = Rendah 

5.  Antara 0,000 – 0,199 = Sangat Rendah 

3.5.3 Analisis Faktor Konfirmatori 

Untuk mengetahui faktor dominan apa saja yang berperan dalam kepuasan 

kerja karyawan CV. Lumba-Lumba diperlukan suatu analisis, yaitu analisis faktor. 

Analisis faktor merupakan prosedur yang digunakan untuk mengurangi atau 

meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai 

faktor.  Menurut Wibisono (2000), analisis faktor merupakan suatu pendekatan 

statistik yang digunakan untuk menganalisis interrelasi diantara sejumlah besar 

variabel dan menjelaskan variabel-variabel ini dalam format dimensi faktor yang 

melatar belakanginya.  

Analisis faktor yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini 

adalah analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk 

menguji undimensional, validitas, dan reliabilitas model pengukuran konstruk 

yang tidak dapat diukur langsung. Tujuan analisis faktor konfirmatori adalah 

untuk mengkonfirmasi atau menguji model, yaitu model pengukuran yang 

perumusannya berasal dari teori. Analisis faktor konfirmatori memiliki dua fokus 

kajian, yaitu apakah variabel-variabel yang digunakan secara undimensional 

adalah tepat dan konsisten atau tidak, dan variabel-variabel apa saja yang dominan 

dalam membentuk konstruk yang diteliti. 

Analisis faktor yang diolah menggunakan program SPSS Comp. Versi 

16.0. Secara garis besar tahapan dalam analisis faktor adalah sebagai berikut : 
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1. Memilih variabel yang akan dianalisis, karena analisis faktor berupaya untuk 

mengelompokkan sejumlah variabel maka seharusnya ada korelasi yang erat 

diantara variabel sehingga terjadi pengelompokkan. Untuk mengetahui variabel 

mana saja yang layak dimasukkan dalam analisis faktor maka dapat melihat 

nilai pada Measure of Sampling Adequacy (MSA) atau Barlet’s Test. 

2. Uji Independensi Variabel 

Uji independensi variabel adalah pengujian apakah antar variabel yang satu 

dengan variabel lain memiliki keterkaitan atau tidak, dapat dilakukan dengan 

pengamatan terhadap ukuran kecukupan sampling (MSA), nilai KMO (Kaicer-

Meyer-Olkin), dan hasil uji Bartlet. 

MSA merupakan indeks yang dimiliki setiap variabel untuk menjelaskan 

apakah sampel dalam penelitian cukup untuk membuat variabel-variabel agar 

saling terkait. Nilai MSA berkisar antara 0-1, dengan kriteria : 

a. MSA = 1, variabel-variabel tersebut diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel 

yang lain. 

b. MSA > 0,5, variabel masih bisa diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

c. MSA < 0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

d. Uji Kaesier-Meyer-Olkin (KMO test) digunakan untuk mengetahui apakah 

sampel yang dipakai cukup untuk mewakili populasi atau tidak. Terdapat 

pedoman ukuran KMO yang disarankan oleh Kaiser dari Rice yang dikutib 

oleh Subhas Sharma (1996) seperti yang tampak pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4. Ukuran Ketetapan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Ukuran KMO Keterangan 
0,9 Baik Sekali 
0,8 Baik 
0,7 Sedang atau Agak Baik 
0,6 Cukup 
0,5 Kurang 

< 0,5 Ditolak 
Sumber : Data Sekunder, 2016 

3. Uji Barlet’s merupakan uji status untuk menduga apakah matrik kekurangan 

(signifikan) yang tinggi (P > 0,00) memberikan implikasi bahwa matrik 

korelasi sesuai untuk dianalisis faktor. Hasil uji Bartlet’s merupakan hasil uji 

hipotesis, dimana bunyi hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

Ho : Matrix korelasi = Matrix identitas 

Hi :  Matrix korelasi ≠ Matrix identitas 

Adapun bunyi hipotesis berdasarkan signifikan secara umum adalah : 

Signifikan > 0,05, maka Ho diterima 

Signifikan < 0,05, maka Ho ditolak 

Penolakan Ho dapat dilakukan berdasarkan 2 cara berikut ini : 

Nilai Uji Bartlett > Tabel chi-square 

Nilai Signifikan < Taraf signifikan 5% 

4. Setelah sejumlah variabel terpilih selanjutnya dilakukan peringkasan 

(ekstraksi) sehingga menjadi satu atau beberapa faktor. Metode yang 

digunakan adalah metode Principal Component Analysis. 

5. Memperjelas faktor yang benar-benar menyusun suatu variabel maka perlu 

dilakukan proses rotasi sehingga faktor terbentuk dengan kondisi benar-benar 

sudah signifikan. 
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6. Setelah faktor benar-benar terbentuk, langkah selanjutnya adalah memberi 

nama baru faktor tersebut. 

3.6 Variabel Penelitian 

  Penelitian dilakukan terhadap 81 orang responden, variabel penelitian 

dibedakan menjadi variable promotion opportunities, supervision, fringe benefit, 

contigent reward, operating procedure, coworkers, nature of work, 

communication dan kharakteristik individu di CV. Lumba-Lumba Malang. 

  Manajemen pay (gaji/upah) karyawan CV. Lumba-Lumba yang diteliti 

adalah sebagai berikut : 

Pay (gaji/upah) (X1), variabelnya : 

a) X 1.1 = Ketepatan waktu penerimaan gaji 

b) X 1.2 = Kenaikan gaji pada saat-saat tertentu 

c) X 1.3 = Kesesuaian jumlah gaji dengan pekerjaannya 

Promotion opportunities (kenaikan pangkat) karyawan CV. Lumba-Lumba 

yang diteliti adalah sebagai berikut : 

 Promotion opportunities (kenaikan pangkat) (X2), variabelnya : 

a) X 2.1 = Adanya peluang dalam bersaing 

b) X 2.2 = Adanya kesempatan yang luas untuk kenaikan jabatan bagi 

karyawan berprestasi 

c) X 2.3 = Adanya kesempatan mengembangkan potensi 

Supervision (atasan/pengawas) CV. Lumba-Lumba antara lain sebagai 

berikut : 

Supervision (atasan/pengawas)  (X3), variabelnya : 

a) X 3.1 =  Adanya penialain secara rutin yang memberatkan 
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b) X 3.2 = Sikap pemimpin selalu adil dan bijaksana dalam menyikapi 

masalah 

c) X 3.3 = Sikap pemimpin selalu menghargai pekerjaan karyawan dan 

memberi kepercayaan kepada karyawannya 

Fringe benefit (liburan, fasilitas) karyawan CV. Lumba-Lumba yang 

diteliti adalah sebagai berikut : 

Fringe benefit (liburan, fasilitas) (X4), variabelnya : 

a) X 4.1 = Kesamaan tawaran upah yang diterima dengan tawaran upah 

ditempat lain  

b) X 4.2 = Pemberian tunjangan yang menjadi hak karyawan 

Contigent reward (rasa hormat, diakui dan diapresiasi)  pada CV. Lumba-

Lumba antara lain sebagai berikut : 

Contigent reward (rasa hormat, diakui dan diapresiasi) (X5), variabelnya : 

a) X 5.1 = Merasa dihargai dilingkungan kerja 

b) X 5.2 = Kinerja diperhitungkan dilingkungan kerja  

c) X 5.3 = Mendapat pujian ketika menghasilkan prestasi dalam pekerjaan 

Operating procedure (kebijakan, prosedur, aturan) pada CV. Lumba-

Lumba antara lain sebagai berikut : 

Operating procedure (kebijakan, prosedur, aturan) (X6), variabelnya : 

a) X 6.1 = Perlunya peraturan di dalam perusahaan 

b) X 6.2 = Peraturan tidak mengganggu pekerjaan karyawan 

c) X 6.3 = Pekerjaan yang dikerjaan terlalu banyak dan terasa berat 

Coworkers (rekan kerja yang menyenangkan)  pada CV. Lumba-Lumba 

antara lain sebagai berikut : 
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  Coworkers (rekan kerja yang menyenangkan) (X7), variabelnya : 

a) X 7.1 = Hubungan antar karyawan baik 

b) X 7.2 = Kemudahan dalam berkomunikasi antar sesama karyawan tanpa  

adanya peraturan yang sangat mengikat 

c) X 7.3 = Rekan kerja mampu bekerja saling mendukung satu sama lain 

Nature of work (tugas dapat dinikmati atau tidak) pada CV. Lumba-Lumba 

antara lain sebagai berikut : 

Nature of work (tugas dapat dinikmati atau tidak) (X8), variabelnya : 

a) X 8.1 = Menikmati pekerjaan yang ditekuni 

b) X 8.2 = Terdapat kepuasan dalam bekerja 

c) X 8.3 = Pekerjaan yang ditekuni menyenangkan 

Communication (informasi di dalam organisasi baik verbal dan non 

verbal) pada CV. Lumba-Lumba antara lain: 

a) X 9.1 = Komunikasi organisasi tampak baik 

b) X 9.2 = Pemahaman tujuan dari perusahaan 

c) X 9.3 = Pengetahuan tentang yang terjadi pada perusahaan 

Kharakteristik Individu (kharakteristik karyawan) pada CV. Lumba-

Lumba antara lain sebagai berikut : 

  Kharakteristik Individu (kharakteristik karyawan) (X 10), variabelnya : 

a) X 10.1 = Tingkat usia sangat mempengaruhi produktivitas di tempat keja 

b) X 10.2 = Pekerjaan terasa berat atau terhalang dengan kondisi gender 

(jenis kelamin) yang dimiliki 

c) X 10.3 = Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi produktivitas di 

tempat keja 
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d) X 10.4 = Status perkawinan menghalangi pekerjaan  

e) X 10.5 = Masa kerja mempengaruhi produktivitas 

 


