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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitia 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KOPKAR MELATI di Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamatkan di Jalan Raya Tlogomas 

No. 246 Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian survey adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini, seperti yang dikatakan oleh Singarimbun (2001), 

penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. 

3. Variabel Penelitian 

a. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen, baik secara positif atau negatif, jika terdapat 

variabel independen, variabel dependen juga hadir dengan setiap 

unit kenaikan variabel independen, terdapat pula kenaikan atau 

penurunan dalam 
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variabel dependen (Sekaran, 2003). Kepuasan kerja adalah 

variable independen dalam penelitian ini. 

b. Variabel Dependen 

Sakaran (2003) mendefinisikan variabel dependen 

merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti, dengan 

kata lain melalui analisis terhadap variabel dependen adalah 

mungkin untuk menentukan solusi dari masalah yang ada. Turnover 

Intention adalah variable dependen dalam penelitian ini. 

c. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi adalah variabel yang memperlemah atau 

memperkuat hubungan atau dampak dari hubungan variabel 

independen dan variabel dependen, (Ghozali, 2013). Kompensasi 

finansial langsung adalah variable moderasi dalam penelitian ini. 

4. Definisi Operasionel Variabel 

a. Variable Independen (X) 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kepuasan kerja (X). Kepuasan kerja adalah perasaan senang 

atau tidak senang, asumsi karyawan terhadap imbalan yang 

diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh karyawan. 

Dengan indikator-indikator yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, sebagai berikut: 

1) Perasaan senang tentang gaji ( X1) 

2) Perasaan senang tentang pekerjaan itu sendiri ( X2) 
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3) Perasaan senang tentang sikap atasan ( X3) 

4) Perasaan senang tentang rekan kerja ( X4) 

b. Variable Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah turnover 

intention. Turnover intention adalah keinginan keluar dari 

perusahaan yang dilakukan oleh karyawan dan diwujudkan dengan 

adanya  indikasi rasa ingin keluar dari tempatnya bekerja. Dengan 

demikian indikator-indikator yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat Absensi  ( Y1 ) 

2) Tingkat kemalasan dalam bekerja ( 𝑌2) 

3) Tingkat pelanggaran terhadap tata tetib ( Y3) 

4) Tingkat protes terhadap atasan ( Y4) 

c. Variable Moderasi (Z) 

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kompensasi 

finansial langsung. Kompensasi finansial langsung adalah imbalan 

finansial secara langsung yang diberikan kepada karyawan terhadap 

jasa yang diberikannya terhadap perusahaan. Imbalan tersebut 

berupa gaji, upah, dan bonus. Dengan demikian indikator-indikator 

yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1) Ketepatan waktu penerimaan gaji yang diberikan perusahaan 

(𝑍1) 
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2) Kesesuain gaji yang diterima dengan UMK (minimum Rp. 

2.272.170) yang ada di Kota Malang. (𝑍2) 

3) Kesesuaian gaji dengan upah per jam yang diterima dengan 

kesepakatan kontrak kerja. (𝑍3) 

4) Kesesuain gaji dengan kesepakatan kontrak kerja (𝑍4) 

5. Populasi dan sample 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 

2006). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan cleaning 

service di Universitas Muhamaddiyah Malang unit Rumahas 

Sakit UMM , GKB 2 & 3 dengan jumlah responden sebanyak 82 

orang. 

b. Sample 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi 

yang akan diambil (Notoatmodjo, 2005). Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu 

mengambil kesulurahan populasi yang ada. Total sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama 

dengan populasi (Sugiyono, 2007). Alasan mengambil total 

sampling karena menurut Sugiyono (2007) jumlah populasi 

yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian semuanya. Sampel pada penelitian ini adalah  

karyawan cleaning service Universitas Muhamaddiyah Malang. 
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6. Jenis Data 

a. Data kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan 

hasil wawancara dengan Rofia selaku hrd yang bertanggung  jawab 

atas administrative karyawan cleaning service, teori, penelitian 

terdahulu dan informasi lain yang berkaitan dengan msalah yang 

akan diteliti. Dimana data kualitatif merupakan data bukan dalam 

bentuk angka dan tidak dapat dihitung. 

b. Data kuantitatif 

Data kuantitatif aadalah data yang diperoleh dalam bentuk 

angka-angka yang dapat dihitung, diperoleh dari kuisioner yang 

dibagikan dan berhubungan terhadap masalah yang diteliti. 

7. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung 

dari responden oleh peneliti Sakaran (2003) . Data primer 

merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh 

peneliti melalui survey atau pengamatan langsung ke objek 

penelitian. Yang berupa data jawaban kuisioner maupun wawancara 

secara langsung mengenai kepuasan tentang kerja dan pemberian 

kompensasi di berikan kepada karyawan cleaning service serta 
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wawancara kepada pihak kopkar melati terkait masalah turnover 

karyawan yang terjadi. 

b. Data sekunder 

Menurut Umar (2001), data sekunder merupakan data primer 

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul 

data primer atau oleh pihak lainnya. data sekunder pada umumnya 

berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data absensi karyawan, 

data diri karyawan ,serta penerimaan gaji karyawan, yang 

dikumpulkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel. 

 

8. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat darri 

informasi yang diperoleh dari karyawan Cleaning service di 

Universitas Muhamaddiyah malang dengan metode pengumpulan 

data yang menggunakan: 

a. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan dengan tanya 

jawab langsung antara peneliti dengan responden meliputi deskripsi 

kerja karyawan Cleaning service di UMM. 

b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan membagikan daftar 

pertanyaan kepada responden, penyebaran kuesioner ini dapat 
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dijadikan sebagai bukti tertulis dalam pengolahan data yang 

dilakukan peneliti. Sugiono (2010), teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

c. Dokumentasi, merupakan metode untuk mendapatkan data 

penunjang penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait 

yang memberikan informasi tentang kepuasan kerja, kompensasi 

finansial langsung, dan turnover intention. 

 

9. Teknik Pengukuran Variabel 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel 

kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan dan 

pernyataan. Menurut Sugiyono (2010) skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Jawaban yang diberikan responden yaitu 

dengan merefleksikan secara konsisten dari sikap respondent yaitu 

dengan pemberian skor pada setiap jawaban dari kuesioner yang 

diajukan pada responden. Jawaban responden dibagi 5 tingkatan : 
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Tabel 3.1 

 Pengukuran Variabel Kepuasan Kerja, Kompensasi Finansial 

Langsung, dan Turnover Intention 

Pilihan 

jawaban 
Skor 

Kepuasan 

Kerja 

Kompensasi 

Finansial 

Langsung 

Turnover 

Intention 

A (SS) 5 ST SB ST 

B (S) 4 T B T 

C (N) 3 C C C 

D (TS) 2 R B R 

E (STS) 1 SR SB SR 

Keterangan :  

SS = sangat setuju 

S = setuju 

N = netral 

TS = tidak setuju 

STS = sangat tidak setuju 

 

 

10. Uji Instrument 

a. Uji Validitas 

Suatu instrumen dinyatakan valid jika mempunyai validitas 

tinggi dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. 

Arikunto, (2006) uji validitas adalah ukuran yang menunjukan 
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tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Tinggi rendahnya 

variabel instrument menjukan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang tentang validitas yang dimaksud, penelitian ini 

menggunakan uji validitas dengan metode product moment Arikunto 

(2006). Yaitu Apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada alpha 

tertentu maka dikatakan signifikan dan disimpulkan bahwa butir 

pernyataan adalah valid, dan apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

maka instrument tersebut tidak valid. Kriteria yang ditetapkan 

adalah r hitung (koefesien korelasi) lebih besar dari r tabel (nilai 

kritis) pada taraf signifikasn ∞ = 0,05. Dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑟 =  
𝑛∑𝑥𝑦 − ∑𝑥∑𝑦

√(𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥2𝑛))(𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦2))
 

Keterangan: 

r = Koefesien korelasi 

x = Skor tiap butir pertanyaan 

y = Skor total 

n = Jumlah sampel 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahhui kesetabilan 

alat ukur. Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik, dengan 
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demikian realibilitas menunjukan pada keterhandalan sesuatu. 

Sebuah alat ukur dikatakan reliabel apabila pengulangan 

pengukuran untuk subyek penelitian yang sama menunjukan hasil 

yang konsisten (Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan rumus 

dari Arikunto (2006) untuk mencari realibilitas dengan 

menggunakan rumus alpha cronchbach. Suatu instrumen penelitian 

dikatakan reliabel apabila nilai alpha > atau = 0,06. Dengan rumus 

sebagai berikut : 

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −  

∑𝜎𝑏2

𝜎𝜏2
) 

  Keterangan: 

  𝑟11  = Reabilitas instrument 

  K  = Banyak butir pertanyaan 

  ∑𝜎𝑏2  = Jumlah varian butir dikuadratkan 

  𝜎𝜏2  = Jumlah variant total dikuadratkan 

 

11. Teknik Analisis Data 

a. Rentang Skala 

Rentang skala yang digunakan untuk mengukur dan menilai 
variabel kepuasan kerja, turnover intention, dan kompensasi 
finansial langsung dalam penelitian ini menggunakan rumus (Umar, 
2003:225) sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =  
𝑛( 𝑚 − 1)

𝑚
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Keterangan : 

  RS  = Rentang skala 

  n   = Jumalah sampel 

  m   = Jumlah alternatif jawaban 

   Berdasarkan rumus tersebut dan jumlah sample yang ada maka 
didapkan perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =  
82(5 − 1)

5
= 66 

    Rentang skala yang diperoleh berdasarkan perhitungan 

tersebut sebesar 65,6 dibulatkan menjadi 66, dengan demikian 

skala penelitian setiap kriteria adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

 Retang Skala Variabel Kepuasan Kerja, Kompensasi Finansial 

Langsung, dan Turnover Intention 

Rentang 

Skala 

Kepuasan 

Kerja 

Kompensasi 

Finansial 

Langsung 

Turnover 

Intention 

82-147 Sangat Rendah Sangat Buruk Sangat Rendah 

148-213 Rendah Rendah Rendah 

214-279 Cukup Cukup Cukup 

280-345 Tinggi Tinggi Tinggi 

346-410 Sangat Tinggi Sangat Baik Sangat Tinggi 

 

12. Moderated Regression Analysis (MRA) 

  Moderated Regression Analysis berbeda dengan analisis sub-

kelompok, karena menggunakan pendekatan analitik yang 

mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk 
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mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2013). 

Menggunakan variabel MRA dengan satu variabel predictor (X) harus 

dilakukan dengan membandingkan tiga persamaan regresi untuk 

menentukan jenis variabel moderator. Ketiga persamaan tersebut 

adalah: 

Untuk menguji dan menganilisis pengaruh signifikan kepuasan 

kerja terhadap turnover intention digambarkan dengan persamaan 

sebagai berikut : 

Y  = a + b1X1 + e    (1) 

Keterangan:  

a   = Konstanta 

Y    = Variabel critrrion (variabel turnover intention) 

X1  = Variabel predictor (variabel kepuasan kerja) 

b  = Koefisien regresi 

e  = standart error 

Untuk menguji dan mengalisis pengaruh signifikan kepuasan 

kerja dan kompensasi finansial langsung terhadap turnover intention 

digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y  = a + b1X1 + b2Zi + e   (2) 

Keterangan:  

a   = Konstanta 

Y    = Variabel critrrion (variabel turnover intention) 

X1  = Variabel predictor (variabel kepuasan kerja) 
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Zi   =Variabel moderator (variabel kompensasi finansial 

langsung) 

b   = Koefisien regresi 

e  = standart error 

Untuk menguji dan mengalisis maka diperlukan persamaan 

ketiga untuk mengetahui pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap 

turnover intention yang dimoderasi oleh kompensasi finansial 

langsung, sebagai berikut: 

Y  = a + b1X1 + b2Zi + b3Zxi*Zi + e (3) 

Keterangan: 

a   = Konstanta 

Y    = Variabel critrrion (variabel turnover intention) 

X1  = Variabel predictor (variabel kepuasan kerja) 

Zi  = Variabel moderator (variabel kompensasi finansial 

langsug) 

X1*Zi = Variabel kepuassan kerja * variabel kompensasi finansial 

langsung 

b   = Koefisien regresi 

e  = standart error 
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13. Uji Hipotesis 

  Berdasarkan hipotesis yang telah disajikan, penelitian ini 

menguji hipotesis dengan uji f dan uji t : 

a. Uji Hipotesis 1 

 Hipotesis yang menyatakan bahwa kepuasan kerja  memiliki pengaruh 

terhadap turnover intention pada Kopkar Melati UMM, diuji dengan 

menggunakan uji F sebagai berikut: 

 1. Jika F𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ F𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho tidak dapat ditolak 

 2. Jika F𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≥F𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho dapat ditolak 

  Jika Ho ditolak berarti bahwa variable kepuasan kerja  mempunyai 

pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel turnover 

intention, sebaliknya jika Ho diterima berarti variabel kepuasan kerja  

tidak mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 

variable turnover intention. 

b. Uji Hipotesis 2 

 Hipotesis yang menyatakan bahwa kepuasan kerja dan 

kompensasi finansial langsung  memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan cleaning service pada Kopkar melati UMM, di uji dengan 

menggunakan Uji F dan Uji t sebagai berikut: 

 

1. Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel kepuasan 
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kerja dan variabel kompensasi finansial langsung secara parsial 

berdampak terhadap turnover intention dengan 

mempertimbangkan: 

a. Jika F𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ F𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho tidak dapat ditolak 

b. Jika F𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≥ F𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho dapat ditolak 

  Jika Ho ditolak berarti bahwa variabel kepuasan kerja dan 

variabel kompensasi finansial langsung mempunyai pengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel turnover 

intention, sebaliknya jika Ho tidak dapat ditolak berarti variabel 

kepuasan kerja dan kompensasi finansial langsung tidak mempunyai 

pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel turnover 

intention. 

2.Uji t 

 Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel kepuasan kerja dan variabel kompensasi finansial langsung  

secara individual dalam menerangkan variabel kompensasi finansial 

langsung. Dengan mempertimbangkan:  

a. Jika tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≤t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima 

b. Jika  tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≥t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak 

 Jika Ho diterima maka variabel kepuasan kerja dan motivasi 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel turnover 

intention, sebaliknya, jika Ho ditolak maka variabel kepuasan kerja 
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dan motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover 

intention.. 

c. Uji Hipotesis 3 

 Hipotesis yang menyatakan bahwa kompensasi finansial 

langsung memoderasi pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover 

intention karyawan cleaning service kopkar melati UMM, diuji dengan 

menggunakan uji F, Uji t dan Uji moderating, sebagai berikut: 

1.  Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel kompensasi 

finansial langsung memoderasi pengaruh variabel kepuasan kerja 

terhadap turnover intention, dengan mempertimbangkan:  

 a. Jika F𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ F𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho tidak dapat ditolak 

 b. Jika F𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≥ F𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho dapat ditolak 

  Jika Ho ditolak, berarti bahwa variabel kompensasi finansial 

langsung memoderasi pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap 

turnover intention. jika Ho tidak dapat ditolak berarti variabel 

kompensasi finansial langsung tidak memoderasi hubungan variabel 

pengaruh kepuasan kerja terhadap variabel turnover intention. 

2. Uji t 

  Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel kompensasi finansial langsung sebagai variabel moderating 
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pada pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap variabel turnover 

intention secara individual. Dengan mempertimbangkan: 

a. Jika tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≤t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima

b. Jika  tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≥t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak

Jika Ho diterima maka variabel kompensasi finansial langsung 

tidak memoderasi pengaruh variabel kepuasan kerja  terhadap 

turnover intention, sebaliknya, jika Ho ditolak maka variabel 

kompensasi finansial langsung memoderasi pengaruh variabel 

kepuasan kerja terhadap variabel turnover intention. 

3. Uji Moderasi

Uji moderating dilakukan untuk melihat apakah variable 

kompensasi finansial langsung memoderasi pengaruh variabel 

kepuasan kerja terhadap variabel turnover intention dengan 

membandingkan koefisien determinasi dari hasil hipotesis ke-2 dan 

hipotesis ke-3, sebagai berikut: 

a. Jika 𝑅2 (Regresi ke-3) ≤ 𝑅2 (Regresi ke-2) Maka Ho diterima

b. Jika 𝑅2 (Regresi ke-3) ≥𝑅2 (Regresi ke-2) Maka Ho Ditolak.




