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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini survey. Survey 

digunakan untuk peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, 

misalnya dengan mengedarkan kuesoner, wawancara dan sebagainya Sugiyono 

(2013;6). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini 

dilaksanakan di PT. Dozen Bagus Indonesia, terletak di Jl. Talun KM 07, 

DusunTalun, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung terjun ke lapangan. 

data primer diperoleh melalui survey yaitu menyebarkan kuisioner dan 

wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang di peroleh dari dokumen 

dokumen PT. Dozen Bagus Indonesia seperti gambaran umum perusahaan, 

falsafah, visi, misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, pembagian 

tugas karyawan, kegiatan usaha, dan gambaran umum responden. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

pengumpulan data primer dan sekunder, yakni sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data primer 

a) Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

cara berinteraksi secara langsung dan mengadakan Tanya jawab dengan 

pimpinan maupun karyawan dalam rangka memperoleh data atau 

mendapatkan informasi. 

b) Kuisioner 

Kuisioner adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis 

berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan 

jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. 

Pertanyaan dalam penelitian ini berisi tentang fakta-fakta mengenai 

pengaruh kompensasi finansial, non finansial dan kinerja karyawan di 

PT. Dozen Bagus Indonesia 

2. Pengumpulan data sekunder 

a) Dokumentasi 

Menurut Supriyanto (2010), dokumentasi adalah data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Data yang diambil dari 

PT. Dozen Bagus Indonesia adalah data pendukung, sejarah perusahaan, 

struktur organisasi, jumlah karyawan, dan lain-lain. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2006:72) yaitu wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh karyawan bagian produksi pada PT. Dozen Bagus 

Indonesia yaitu sebanyak 45 karyawan bagian produksi. 

2. Sampel 

 Sampel menurut Sugiyono (2008) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode total sampling yakni menjadikan seluruh 

populasi sebagai sampel. Arikunto (2006:112) menyatakan apabila 

populasi kurang dari 100 responden maka semua diambil menjadi sampel 

dan apabila populasi lebih dari 100 maka sampel diambil 10% - 25% dari 

populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 45 orang 

sehingga keseluruhan dari populasi tersebut digunakan sebagai sampel. 

 

F. Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas Kompensasi(X) 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas 

jasa atas pekerjaan yang mereka lakukan terhadap perusahaan. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah kompensasi yang terdiri dari: 

 



31 
 

 
 

a. Kompensasi Finansial (X1) 

 Yaitu merupakan jenis kompensasi yang telah diberikan oleh PT. 

Dozen Bagus Indonesia kepada karyawan yang berupa uang. Indikator 

dari kompensasi finansial meliputi: 

1. Gaji (x1.1), yaitu kesesuain gaji dengan Upah Minimun Kabupaten (Rp. 

3.288.100,-) dan kesesuain gaji dengan kebutuhan karyawan. 

2. Bonus/Insentif (x1.2), yaitu kesesuain bonus yang diberikan oleh 

perusahaan ketika karyawan bekerja melebihi target (Rp. 60.000,00 

/hari) dan kesanggupan karyawan untuk bekerja secara produktif 

setelah menerima bonus.  

3. Tunjangan (x1.3), yaitu kemudahan akses administrasi pemberian 

tunjangan bagi karyawan yang mengalami cidera selama bekerja dan 

kesesuain pemberian tunjangan kecelakaan dengan kebijakan yang 

berlaku.  

b. Kompensasi Non Finansial (X2) 

Yaitu merupakan jenis kompensasi atau imbalan yang telah diberikan 

oleh PT. Dozen Bagus Indonesia kepada karyawan dalam bentuk selain 

uang. Indikator dari kompensasi non finansial meliputi: 

1. Pekerjaan itu sendiri(x2.1), yaitu kepercayaan perusahaan untuk 

memberikan tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan sesua keahlian 

dan mengakui atas prestasi kerja karyawan. 

2. Lingkungan Kerja(x2.2), merupakan pengakuan karyawan tentang 

suasana dan lingkungan kerja yang nyaman, rekan kerja yang 

kooperatif dan fasilitas yang mendukung untuk membentuk lingkungan 

kerja yang kondusif. 
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c. Variabel terikat Kinerja Karyawan (Y) 

 Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh 

karyawan baik secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun 

indikatornya sebagai berikut: 

1. Kuantitas pekerjaan (Y1), merupakan kemampuan karyawan dalam 

memenuhi target produksi arang dan produksi briket,  

2. Kualitas pekerjaan (Y2), yaitu kualitas produk yang dihasilkan karyawan 

sesuai dengan prosedur produksi arang dan produk yang dihasilkan rapi 

sesuai dengan cetakan yang telah disediakan oleh perusahaan. 

3. Ketepatan waktu (Y3), yaitu waktu penyelesaian suatu pekerjaan yang 

diberikan kepada karyawan oleh perusahaan dan ketepatan karyawan dalam 

mengoperasikan mesin produksi. 

 

G.  Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini dipergunakan kuesioner baik untuk mengungkapkan 

variabel bebas maupun variabel terikat, kuesioner diberikan kepada Pegawai dan 

dibuat dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan tertutup, dimana jawaban 

dan pernyataan responden yang sesuai tinggal memberikan tanda (√) pada kotak 

pilihan yang tersedia dan sesuai. Skor jawaban yang diperoleh merupakan Skala 

Ordinal, agar dapat dianalisis maka diangkakan dengan menggunakan Skala 

Likert lima tingkat antara 1 sampai 5, dimana pernyataan yang mengarah positif 

diberi skor 5 dan pernyataan yang mengarah negatif diberi skor 1. Secara rinci 

pemberian skor adalah sebagai berikut: 
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Sangat Setuju   Skor 5 

Setuju    Skor 4 

Netral   Skor 3 

Tidak Setuju   Skor 2 

Sangat Tidak Setuju  Skor 1 

Skor jawaban sangat setuju diberi skor 5 yang menunjukkan bahwa 

pemberian kompensasi masuk dalam kategori sangat baik dan kinerja karyawan 

sangat tinggi. Skor jawaban setuju diberi skor 4 yang menunjukkan bahwa 

pemberian kompensasi masuk dalam kategori baik dan kinerja karyawan tinggi. 

Jawaban responden cukup setuju diberi skor 3 yang menunjukkan bahwa pemberian 

kompensasi masuk dalam kategori cukup baik dan kinerja karyawan cukup tinggi. 

Skor jawaban tidak setuju diberi skor 2 yang menunjukkan bahwa pemberian 

kompensasi masuk dalam kategori rendah dan kinerja karyawan rendah. Skor 

jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1 yang menunjukkan bahwa pemberian 

kompensasi masuk dalam kategori sangat tidak baik dan kinerja karyawan sangat 

rendah. 

 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat tersebut mampu mengukur 

apa yang seharusnya diukur.  Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Untuk mengukur 

validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir 
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pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Skor total ialah nilai 

yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item. Jika korelasi antara 

skor item dengan skor total signifikan pada taraf nyata = 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa alat pengukur yang digunakan valid. Adapun rumusannya 

sebagai berikut: 
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Keterangan : 

  rxy = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

  x  = skor butir 

  y  = skor total 

  n  = jumlah sampel 

 

Teknik yang digunakan untuk uji validitas adalah teknik korelasi 

product moment dari Pearson (Sugiyono, 2001), kemudian nilai korelasi 

dibandingkan dengan tabel. Untuk penghitungan Uji ini menggungakan 

bantuan program SPSS for windows versi 23.Adapun kriteria pengujiannya 

adalah:Apabila r hitung < r Tabel maka tidak terdapat data yang valid pada 

tingkat kepercayaan 95% dan apabila r hitung   r Tabel terdapat data yang valid 

pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang berarti 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya” (Azwar, 2001:4).Pada 

dasarnya bahwa sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila 

alat ukur tersebut digunakan berulang kali. Pengujian reliabilitas dilakukan 
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dengan menggunakan skor antar item. Dalam penelitian ini, untuk menguji 

tingkat reliabilitas menggunakan metode Alpha Croanbach, dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Keterangan : 

  r11 = koefisien reliabilitas 

 K = jumlah butir kuesioner 

  
2

1S  = jumlah varian sekor-skor butir 

  
2

xS  = varian skor kuesioner 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrumen diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada 

tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 0,6 

atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 

95%. “Suatu instrumen dikatakan reliable bila memiliki koefisien keandalan 

(α) ≥ 0,6” (Sekaran, 2006:311). Pengujian validitas dan reliabiltas masing – 

masing variabel pada penelitian ini menggunakan komputer melalui 

program SPSS for Windows. 

 

I. Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Untuk menggambarkan kompensasi dan kinerja karyawan pada PT. 

Dozen Bagus Indonesia maka digunakan rentang skala dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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dimana : 

Rs = rentang skala 

n   = jumlah sampel 

m   = jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

36
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180
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)15(45
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Dari perhitungan diatas dapat menghasilkan rentang skala sebesar 36 sehingga 

diperoleh rentang skala penilaian untuk kompensai dan kinerja sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Penilaian Rentang Skala Masing-masing Variabel 

Skala 
Kompensasi 

Kinerja 
Finansial Non Finansial 

45 – 80 Sangat Tidak 

Baik 

Sangat Tidak 

Baik 

Sangat rendah 

81 – 116  Tidak Baik Tidak Baik Rendah 

117 – 152  Cukup Cukup Cukup 

153 – 188 Baik Baik Tinggi 

189 – 225  Sangat Baik Sangat Baik Sangat tinggi 

 

2. Regresi  linier berganda 

Suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variable bebas atau lebih 

terhadap variable terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

fungsi atau hubungan antara dua variable bebas atau lebih dengan satu 

variable terikat (Ridwan,2008;155). 
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Tehnik analisis regresi berganda ini dipergunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun 

model yang digunakan adalah: 

    Y =a + b.X1+ b.X2+ e 

dimana : 

Y   = Kinerja Karyawan 

a   =  Konstanta 

b  = Koefisien regresi  

X1  = Variabel kompensasi Finansial 

X2  = Variabel kompensasi Non Finansial 

e  = Variabel pengganggu (error) 

 

J. Uji Hipotesis 

1. F-test 

 Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama antara variabel independent dalam hal ini yaitu variabel 

kompensasi finansial dan non finansial terhadap variabel dependent yaitu 

kinerja karyawan. Hipotesis yang menyebutkan “terdapat pengaruh 

kompensasi finansial dan non finansial terhadap kinerja karyawan di PT. 

Dozen Bagus Indonesia” dibuktikan melalui uji ini. Berikut adalah rumus 

untuk mengetahui penerimaan hipotesis tersebut: 

Fhitung = 
k)-(n / )R - (1

1)-(k/ R
2

 2
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Di mana: 

R
2
 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = banyaknya sampel 

Penolakannya hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% 

(taraf kepercayaan 95%) dengan kriteria: 

Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada 

pengaruh secara simultan antara variabel independent terhadap variabel 

dependent.  

Jika Fhitung  Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak 

ada pengaruh secara simultan antara variabel independent terhadap 

variabel dependent. 

Ho : tidak terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan PT. Dozen 

Bagus Indonesia. 

Ha: terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan PT. Dozen 

Bagus Indonesia. 

2. T-test 

Analisis ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial atau per 

variabel.Pada penelitian ini, hipotesis pengaruh  kompensasi finansial 

dan kompensasi non finansial secara mandiri diuji dengan variabel 

kinerja karyawan. Koefisien yang dihasilkan pada penelitian ini juga 
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dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyebutkan 

”kompensasi finansial merupakan variabel dominan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.” Adapun rumus dari uji t adalah: 

thitung  = 
Sb

b
 

Dimana: 

b = koefisien regresi 

Sb= standart deviasi dari variabel bebas 

Sedangkan pada uji t mempunyai kriteria sebagai berikut: 

Kriteria Pengujian : 

1. Jika -t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independent 

terhadap variabel dependent. 

2. Jika t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel ,maka Ho  ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel independent 

terhadap variabel dependent. 

Ho : kompensasi finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja  

karyawan PT. Dozen Bagus Indonesia. 

Ha :  kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja  

karyawan PT. Dozen Bagus Indonesia. 

 


