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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Ratu Swalayan beralamatkan di Jalan 

Semeru Selatan, Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian survey adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam 

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

penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data.  

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian display, kasir 

dan gudang Ratu Swalayan Dampit Kabupaten Malang yang 

berjumlah 32 karyawan. Sampel adalah bagian dari populasi yang 

mewakili populasi yang akan diambil (Notoatmodjo, 2005). Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. 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 
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sampel penelitian semuanya. Dalam penelitian ini populasi 

berjumlahkan 32 karywan sehingga sampel pada penelitian ini adalah  

32 karyawan Ratu Swalayan Dampit Kabupaten Malang. 

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh atau sensus, sampling jenuh atau sensus yaitu teknik 

penentuan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sebagai 

objek (Sugiono, 2012). Berdasarkan teknik tersebut maka seluruh 

populasi yaitu 32 karyawan pada Ratu Swalayan Dampit dijadikan 

sampel pada penelitian ini. 

D. Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kompensasi finansial langsung (X). 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: 

a. Ketepatan waktu penerimaan gaji yang diberikan perushaan (  ) 

b. Kesusaian gaji yang diterima dengan UMK (  ) 

c. Kesesuaian gaji dengan kesepakatan kontrak kerja (   ) 
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d. Kesesuaian bonus yang diterima dengan kesepakatan kontrak 

kerja (  ) 

2. Variabel Intervening (Z) 

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja adalah rasa senang karyawan terhadap 

pekerjaannya dan imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa yang 

diberikan oleh karyawan. Dengan indikator-indikator yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Rasa puas terhadap imbalan/gaji (  ) 

b. Rasa puas terhadap pekerjaan itu sendiri (  ) 

c. Rasa puas terhadap promosikenaikan jabatan (  ) 

d. Rasa puas terhadap supervisi (  ) 

e. Rasa puas terhadap rekan kerja (  ) 

3. Variabel 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: 

a. Tingkat Absensi  (   ) 

b. Tingkat kemalasan dalam bekerja (  ) 

c. Tingkat pelanggaran terhadap tata tetib (  ) 
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d. Tingkat protes terhadap atasan (  ) 

e. Tingkat perilaku positif yang berlebihan dalam bekerja (  ) 

E. Jenis Data  

1. Data kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan 

wawancara dengan owner Ratu Swalayan Dampit Kabupaten Malang, 

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. 

2. Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-

angka yang dapat dihitung, diperoleh dari kuisioner yang dibagikan 

dan berhubungan terhadap masalah yang diteliti. 

F. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data, yakni data 

primer dan data sekunder sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung  

dari responden oleh peneliti Sakaran (2003) . Data primer yang 

diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

pengisian kuesioner oleh karyawan Ratu Swalayan Dampit Kabupaten 

Malang. 
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2. 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. Contoh dari 

data sekunder adalah informasi absensi dan tingkat turnover intention 

dalam penelitian ini. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dari 

informasi yang diperoleh dari karyawan Ratu Swalayan Dampit 

Kabupaten Malang dengan metode pengumpulan data yang 

menggunakan: 

1. Wawancara 

Proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab langsung 

antara peneliti dengan responden meliputi deskripsi kerja karyawan 

Ratu Swalayan Dampit Kabupaten Malang. 

2. Kuisioner 

Pengumpulan data dengan membagikan daftar pertanyaan kepada 

responden, penyebaran kuesioner ini dapat dijadikan sebagai bukti 

tertulis dalam pengolahan data yang dilakukan peneliti. Sugiono 

(2010), teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberi 
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seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. 

3. Dokumentasi 

Merupakan metode untuk mendapatkan data penunjang penelitian 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dan literatur yang 

memberikan informasi tentang kompensasi finansial langsung, 

kepuasan kerja, dan turnover intention. 

H. 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 dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

Tabel 3.1 

Tabulasi Pengukuran Skor 

Pilihan 

Jawaban 

Skor Variabel 

Kompensasi Finansial 

Langsung 

Kepuasan 

Kerja 

Turnover 

Intention 

Sangat Setuju 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah 

Setuju 4 Tinggi Tinggi Rendah 

Netral 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Rendah Rendah Tinggi 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

Keterangan: 

1. Skor 5, sebagai jawaban dari kompensasi finansial langsung dan 

kepuasan kerja memiliki indikasi yang sangat tinggi dalam 

pengukurannya, sedangkan turnover intention memiliki indikasi yang 

sangat rendah dalam pengukurannya. 

2. Skor 4, sebagai jawaban dari sebagai jawaban dari kompensasi 

finansial langsung dan kepuasan kerja memiliki indikasi yangtinggi 

dalam pengukurannya, sedangkan turnover intention memiliki 

indikasi yang rendah dalam pengukurannya. 

3. Skor 3, sebagai jawaban dari kompensasi finansial langsung, kepuasan 

kerja dan turnover intention memiliki indikasi yang cukup dalam 

pengukurannya. 

4. Skor 2, sebagai jawaban dari kompensasi finansial langsung dan 

kepuasan kerja memiliki indikasi yang rendah dalam pengukurannya, 
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sedangkan turnover intention memiliki indikasi yang Tinggi dalam 

pengukurannya. 

5. Skor 1, sebagai jawaban sebagai jawaban dari kompensasi finansial 

langsung dan kepuasan kerja memiliki indikasi yang sangatrendah 

dalam pengukurannya, sedangkan turnover intention memiliki 

indikasi yang sangat tinggi dalam pengukurannya. 

I. Uji Instrument 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ukuran yang mempunyai tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen (Arikunto,2006). Suatu instrumen akan 

dikatakan valid jika mempunyai validitas tinggi dan mampumengukur 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksud. Dalam 

penelitian ini menggunakan uji validitas dengan metode product 

moment (Arikunto,2006) dengan rumus sebagai berikut: 

   
 ∑     ∑   ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

Keterangan :  

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah Sampel 

x = Skor tiap-tiap Butir Pertanyaan 

y = Total Skor 
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Dasar pengambilan keputusan adalah: 

a. Jika r hitung > r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut valid. 

b. Jika r hitung < r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas menurut Arikunto (2006) menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa instrumen dapat dipercaya untuk bisa digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik, 

dengan demikian reabilitas menunjuk pada tingkat kerendahan 

sesuatu. Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur.  

Rumus tang digunakan untuk mencari reabilitas dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan rumus alpha cronboch 

(Arikunto,2006), rumus yang digunakan yaitu: 

    (
 

   
)(  

∑   

   
) 

Keterangan:  

     = Reliabilitas Instrumen 

           = Banyaknya Butir Pertanyaan 

 ∑    = Jumlah farian butir yang dikuadratkan 

          =  Jumlah variasi total yang dikuadratkan 

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai alpha> 

atau = 0,6. 
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J. Teknik Analisis Data 

1. 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) 

sebagai berikut : 

    
       

 
 

  Keterangan : 

  RS   = Rentang skala 

  n   = Jumalah sampel 

  m   = Jumlah alternatif jawaban 

  Berdasarkan rumus tersebut dan jumlah sampel yang ada 

maka didapatkan perhitungan sebagai berikut : 

    
        

 
           

  Rentang skala yang diperoleh berdasarka perhitungan 

tersebut sebesar 26, dengan demikian skala penelitian setip kriteria 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Retang Skala Variabel Kepuasan Kerja, Kompensasi Finansial Langsung, 

dan Turnover Intention 

Rentang 

Skala 

Kompensasi 

Finansial Langsung 

Kepuasan 

Kerja 

Turnover 

Intention 

32-57 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi 

58-83 Rendah Rendah Tinggi 

84-109 Cukup Cukup Cukup 



45 
 

 
 

Rentang 

Skala 

Kompensasi 

Finansial Langsung 

Kepuasan 

Kerja 

Turnover 

Intention 

110-135 Tinggi Tinggi  Rendah 

136-161 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah  

 

2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Analisis jalur path digunakan untuk menjawab persoalan atau 

rumusan masalah nomor 2 dan 3. 

 Dalam penelitian ini menggunakan path analisis yang digunakan 

untuk melakukan analisis. Menurut Ridwan dan Kuncoro (2008) 

Analisis jalur digunakan untuk melakukan analisis pola hubungan 

antar variabel denhgan tujuan untuk mengetahui hubungan langsung 

atau tidak langsung seperangkat variabel bebas dan variabel terikat 

sebagai berikut:  

a. Pengaruh kompensai finansial langsung terhadap turnover 

intention dapat dilihat pada gambar 3.1 

Gambar 3.1 

Hubungan antara Kompensasi Finansial Langsung  

dengan Turnover Intention 

 

 

Dirumuskan dalam persamaan:          

Keterangan : 

Y = Stress kerja 

a = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika X = 0 

b = Arah koefisen regresi 

Kompensasi Finansial 

Langsung (X) 

 

Turnover 

Intention (Y) 
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X = Beban kerja 

e = Faktor pengganggu 

b. Pengaruh kompensai finansial langsung terhadap turnover 

intention melalui kepuasan kerja dapat dilihat pada gambar 3.2  

Gambar 3.2 

Hubungan antara Kompensasi Finansial Langsung , Turnover 

Intention, danKepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening 

 b3 

    

 b1 b2 

 

Dirumuskan dalam persamaan:                        

Keterangan : 

Y = Kepuasan kerja 

a = Konstanta 

  = Arah koefisien regresi 

  = Arah koefisien regresi 

  = Arah koefisien regresi 

  =Kompensasi finansial langsung  

  = kepuasan kerja 

   = Faktor pengganggu 

K. Uji Hipotesis 

  Berdasarkan hipotesis yang telah disajikan, penelitian ini menguji 

hipotesis dengan uji f dan uji t : 

 

Kompensasi Finansial 

Langsung (X) 

 

Kepuasan Kerja 

(Z) 

 

Turnover 

Intention (Y) 
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1. Uji Hipotesis 1 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa variabel kompensasi finansial 

langsung (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

turnover intention (Y). Diuji dengan menggunakan uji t untuk 

mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen, dengan kriteria uji sebagai berikut: 

a. Jika                         maka    diterima dan    ditolak 

b. Jika                          maka   ditolak dan    diterima 

Keterangan : 

   = Diduga variabel kompensasi finansial langsung tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel turnover intention 

        = Diduga variabel kompensasi finansial langsung 

berpengaruh signifikan terhadap variabel turnover intention 

1) Jika                          maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya variabel kompensasi finansial langsung 

berpengaruh signifikan terhadap variabel turnover intetion 

2) Jika                         maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya variabel kompensasi finansial langsung tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel turnover intention 

2. Uji Hipotesis 2 

 Hipotesis 2 menyatakan bahwa variabel kompensasi finansial 

langsung (X), kepuasan kerja (Z) berpengaruh signifikan terhadap 
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variabel turnover intention (Y), diuji dengan  uji F dan uji t sebagai 

berikut : 

a. Uji F 

  Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen kompensasi finansial langsung dan variabel mediasi 

kepuasan kerja berpengaruh terhadap variabel dependen turnover 

intention dengan kriteria uji sebagai berikut : 

1) Jika               maka    diterima dan    ditolak 

2) Jika               maka   ditolak dan    diterima 

Keterangan : 

   = Diduga variabel kompensasi finansial langsung dan 

kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap variabel turnover intention. 

   = Diduga variabel kompensasi finansial langsung dan 

kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap variabel turnover intention 

a) Jika                maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya variabel kompensasi finansial langsung dankepuasan 

kerja mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama 

terhadap variabel turnover intention 

b) Jika                 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel kompensasi finansial langsung dan kepuasan kerja 
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tidak mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama 

terhadap variabel turnover intention 

b. Uji t 

  Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

secara parsial variabel independen kompensasi finansial langsung 

dan variabel mediasi kepuasan kerja berpengaruh terhadap variabel 

turnover intention dari hasil analisis dengan kriteria uji sebagai 

berikut  

1) Jika                                   maka    diterima 

dan    ditolak 

2) Jika                                   maka   ditolak dan 

   diterima 

Keterangan : 

   = Diduga variabel kompensasi finansial langsung tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel turnover 

intention 

   = Diduga variabel kompensasi finansial langsung memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel turnover intention 

secara parsial 

   =   Diduga variabel kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel turnover intention 

   = Diduga variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel turnover intention secara 
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parsial 

a) Apabila                                  maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya variabel kompensasi finansial 

langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

turnover intention secara parsial 

b) Apabila                                   maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya variabel kompensasi finansial 

langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

turnover intention secara parsial 

c) Apabila                                   maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya variabel kepuasan kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel turnover 

intention secara parsial 

d) Apabila                                   maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya variabel kepuasan kerja tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel turnover 

intention secara parsial. 

3. Uji Mediasi 

Uji mediasi dilakukan untuk melihat apakah variabel kepuasan 

kerja memediasi pengaruh variabel kompensasi finansial langsung 

terhadap variabel turnover intention digunakan rumus Sobel Test : 

Keterangan: 

Sa : standart eror X-Z 
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Sb : standart eror Z-Y 

b   : Koefisien regresi Z-Y 

a   : Koefisien regresi X-Z 

   = Diduga variabel kepuasan kerja tidak memediasi antara 

variabel kompensasi finansial langsung terhadap variabel 

turnover intention 

   =Diduga variabel kepuasan kerja memediasi antara variabel 

kompensasi finansial langsung terhadap variabel turnover 

intention 

a) Jika                                  maka   ditolak dan 

Ho diterima, artinya variabel kepuasan kerja tidak memediasi 

pengaruh variabel kompensasi finansial langsung terhadap 

variabel turnover intention. 

b) Jika                                   maka    diterima 

dan Ho ditolak, artinya variabel kepuasan kerja memediasi 

pengaruh variabel kompensasi finansial langsung terhadap 

variabel turnover intention. 

 

 

 

 


