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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi penelitian  

Penelitia ini dilakukan pada perusahaan PT usaha loka malang yang 

terletak di jl, peltu Sujono No.12, Ciptomulyo, Sukun, Kota Malang 

B.  Jenis penelitian 

Jenis dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena 

penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka. Hal ini sesuai 

dengan pendapat (arikunto 2006: 12) yang mengemukakan penelitian 

kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan hasilnya. 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner, dari hasil kuesioner tersebut dianalisis untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel yang dihitung menggunakan regresi linier 

berganda karena variabel penelitian yang digunakan lebih dari 2 variabel 

C. Populasi dan teknik Pengambilan sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang masih 

aktif sebagai karyawan PT. usaha loka yang memiliki  40 karyawan di 

bagian produksi. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subyek/obyek itu (Sugiyono, 2015:80) 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sampel dipelajari digunakan untuk menarik 

kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi (sugiyono, 2015:81) 

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa populasi 40 orang dan apabila 

populasi  penelitian kurang dari 100 maka akan diambil semua sebagai 

sampel penelitian dengan menggunakan teknik sampling  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

nonprobality yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling menurut 

Sugiyono (2013) sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara 

mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. 

Karena populasi penelitian ini 40 orang, maka peneliti menggunakan total 

sampling yaitu mengambil semua populasi objek penelitian dengan jumlah 

40 responden 

D. Definisi operasional variable 

Menurut Sugiono (2014) variabel merupakan atribut seseorang, atau 

objek yang mempunyai variasi antara satu oarang dengan orang lain atau 

satu objek dengan objek lainya. Sedangkan devisi opersional merupakan 

indikator-indikator atau konstraks yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian. Adapun variabe penelitian beserta definisi operasinalnya 

sebagai berikut 

1. Variabel terikat atau variabel dependen (Y) 

Pada variabel ini yang menjadi variabel yang menjadi variabel 

terikan adalah kinerja. Menurut Mangkunegara (2001:67) Kinerja 
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adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai/karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Indikator kinerja adalah 

a. Kuantitas kerja      ....:merupakan jumlah produk yang dihasilkan 

..................................karyawan dalam satu periode 

b. Kualitas kerja  ...:merupakan mutu jenis produk yang 

...................................dihasilkan oleh karyawan  

c. Ketepatan waktu.....:dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

...................................tepat waktu 

2.    Variable bebas atau Variabel indenpenden (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang bertindak sebagai pengaruh 

atau mempengaruhi variabel yang lainya dalam penelitian ini variabel 

(X) sebagai variabel bebas. Variabel bebas atau independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel terikat, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

kompensasi yang terdiri dari 

1. Kompensasi (X1) 

Kompensasi adalah apa yang seseorang 

karyawan/pegawai/pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan 

yang diberikannya. Indikatornya sebagai berikut menurut 

Kadarisman (2001) 
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a. Gaji                                :kesesuain gajai dengan UMK terbaru 

b. Tunjangan                      :THR diberikan sesuai dengan harapan 

c.  Upah lembur                   :yang diterima karyawan ketika        

..........................................bekerja diluar.jam  resmi 

2. Motivasi kerja (X2) 

Motivasi Kerja merupakan daya dorong atau daya gerak 

yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada suatu 

perbuatan atau pekerjaan adapun indikatornya menurut Fedrick 

Herzberg 

a. Hygine Factor 

Kebijakan perusahaan     .... :peraturan yang dibuat secara  

...........tertulis oleh pengusaha 

Keamanan kerja              .......... .:dorongan untuk mencegah 

.........terjadinya kecelakaan ditempat 

.........kerja  

Kondisi kerja  ..........................:peralatan dan perlengkapan kerja      

...........tersedia dengan lengkap 

b. Motivator 

Pekerjaan itu sendiri.                : Dorongan kemampuan dan 

....................                                keterampilan yang  dimilikinya 

Penghargaan                           :Tanggapan pimpinan terhadap   

.........keberhasilan tugas yang 

.........dikerjakan para karyawan 



28 
 

Tanggung jawab   ....  :dorongan untuk melaksanakan       

.....tugas dengan baik dan teliti 

 

Tabel 3.1 

Variabel Indikator Dan item Pertanyaan 

Variabel  Indikator   Item 

Kinerja  

(Y) 

Kuantitas kerja  Mampu menghasilkan jumlah produk 

dengan target perusahaan  PT. Usaha 

Loka 

Kualitas kerja Mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan rapi 

Ketepatan 

waktu 

Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 

Kompensasi 

(X1) 

Gaji  Gaji yang diperoleh sesuai dengan 

UMK kota malang 

Upah lembur Adanya upah lembur yang diberikan 

oleh perusahaan kepada karyawan 

yang melakukan pekerjaan diluar jam 

jam kerja resmi 

Tunjangan Adanya tunjangan hari raya (THR) 

setiap tahunya dari perusahaan 

Motivasi 

kerja  

 

(X2) 

Hygine   

Kebijakan 

Perusahaan 

Peraturan yang dibuat secara tertulis 

oleh pengusaha 

Keamanan 

kerja  

Dorongan untuk mencegan terjadinya 

kecelakaan 

Kondisi kerja Peratan dan perlengkapan tersedia 

dengan lengkap 

Motivator  

Pekerjaan itu 

sendiri 

dorongan kemampuan dan 

keterampilan yang dimilikinya  

Penghargaan  tanggapan pimpinan terhadap 

keberhasilan tugas yang dikerjakan 

para karyawan 

Tanggung 

jawab 

 dorongan untuk melaksanakan tugas 

dengan teliti dan konsisten 

E. Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif yang 

diperoleh dari jawaban kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah 
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karyawan/ reponden mengenai keterangan-keterangan secara tertulis dengan 

masalah kompensasi dan motivasi kerja yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan PT. Usaha Loka. 

Sedangkan untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini maka 

sumber yang digunakan adalah data primer. Menurut (Sugiyono, 2015:225) 

data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Selain itu juga data sekunder sebagai data pendukung bagi 

data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yaitu 

meliputi datap roduksi, profil perusahaan dan data karyawan serta bahan 

bacaan tertulis dari luar perusahaan yang mempunyai hubungan dengan 

masalah yang telah dibahas tersebut 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner dan wawancara.  

1. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2012), kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos ataupun internet. Daftar pertanyaan dalam kuesioner ini 

harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan memperoleh data 



30 
 

berkaitan dengan kompensasi, motivasi dan kinerja karyawan pada PT. 

Usaha Loka 

2. Wawancara  

Yaitu mengadakan wawancara dengan pihak berkepentingan 

dalam perusahaan dan juga kepada sebagian karyawan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sehingga data yang 

didapat dapat dianalisis. 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Agar mendapatkan data yang kuantitatif dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert. Dalam  penelitian ini menggunakan 4 kategori, 

menurut Nazir (2003:338) skla likert menggunakan item pasti dan baik juga 

secara pasti buruk, tidak dimasukkan agak baik, yang kurang buruk, dan yang 

netral. Jawaban setiap instrtumen item yang menggunakan skla likert 

mempunyai gradasi dari sangat negative sampai sangat positif. Untuk 

keperluan analisa secara kuantitatif pada penelitian ini, alternative jawaban 

untuk variabel bebas (kompensasi dan motivasi) dan variabel terikat (kinerja) 

dalam penelitian ini dapat berupa kata-kata sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

                Skorling Skala Likert 

Skala  Lambang Skor  

Sangat setuju SS 4 

Setuju S 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat tidak setuju STS 1 
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Dari skor 4 merupakan kriterian sangat setuju (SS) menunjukkan 

bahwa kinerja karyawan dan motivasi kerja masuk dalam kategori sangat 

tinggi. Untuk skor 3 merupakan kriteria setuju (S) bahwa kinerja karyawan 

dan motivasi kerja masuk dalam kategori timggi. Skor 2 merupakan kriterian 

tidak setuju (TS) menunjukkan bahwa kinerja karyawan dan motivasi masuk 

dalam kategori rendah. Skor 1 merupakan kriteria sangat tidak setuju 

(STS)menunjukkan bahwan kinerja karyawan dan motivasi kerja masuk 

dalam kategori sangat rendah. 

H. Teknik Pengujian Instrtumen 

1. Uji validitas 

Menurut arikunto (2006,144) validitas yaitu mempunyai arti 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatau alaat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrument pengukuran dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai 

dengan dengan yang dimaksut dilakukanya pengukuran tersebut. Dan 

untuk mengetahui korelasi ini dapat menggunakan rumus 

     
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑    ∑  
 
][ ∑    ∑  

 
]

 

Keterangan: 

Rxy = korelasi koefisien 

N     = jumlah sampel atau responden 

X     = angaka pada variabel bebas 

Y     = angka pada variabel terikat 
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Dengan taraf signifikansi 0,05 , jika r hitung ≥ r tabel maka 

instrument atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap total 

skor, maka dinyatakan valid. Uji validitas dapat dilihat pada output SPSS 

dengan membandingkan besarnya angka r hitung dan r tabel. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat suatu nilai yang menujukan konsistensi 

alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Menurut Umar 

(2002:156), didalam alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan 

untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Uji reliabilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS, yang diberikan 

fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan teknik Crombach Alpha (α). 

Nilai alpha dapat berkisar antara 0 sampai 1. Suatu pengukuran dikatak 

reliable bilamana paling tidak nilai alphanya 0,6.  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

     {
 

   
} {  

∑  
 

  
 } 

Keterangan: 

    = Reliabilitas instrument 

   Jumlah butir pertanyaan 

∑  
   Jumlah varian butir 

  
   Jumlah varian 
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I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana kompensasi dan motivasi kerja serta kinerja karyawan pada 

PT. Usaha loka malang, (Umar, 2001:225). menjelaskan  menentukan 

rentang skala suatu aspek kinerja dilakukan analisis rentang kriteria.  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pada rentang skala 

manakah keputusan yang dihasilkan. Tahap proses analisis rentang 

kriteria adalah sebagai berikut menentukan rentang skor terendah dan 

tertinggi dengan cara mengalikan jumlah sampel dengan bobot paling 

rendah dan paling tinggi, menentukan rentang skala dari setiap kriteria, 

menentukan skala penilaian setiap kritera, dan menentukan kriteria 

keputusan. Secara matematis, perhitungan rentang skala menggunakan 

rumus dengan persamaan:   

 

   Rentang Skala =  -
      

  
                                                                       

RS = Rentang skala  

Rt = rentang tertinggi  

Rr = Rentang terendah  

M = Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala denagn 

perhitungan sebagai berikut: 
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.     

       RS = 30 

Selanjutnya perhitungan terendah skor terendah dan tertinggi 

untuk mengisi tabel interval responden : 

- Skor terendah :bobot terendah x jumlah sampel = 1x40 =40

- Skor tertinggi :bobot tertinggi x jumlah sampel =3x 40=120

Berdasarkan rentang skala yang diperoleh sebesar nilai 30, 

dengan demikian skala tiap penelitian 

Tabel 3.3 

Rentang Skala Dan Kriteria Ukuran Variabel 

Internal 

Rentang Skala 

Kompensasi (X1) Motivasi (X2) Kinerja (Y) 

40-69 Sangat Tidak Baik Sangat Rendah Sangat Rendah 

70-99 Tidak Baik Rendah Rendah 

100-129 Baik Tinggi Tinggi 

130-160 Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

2. Analisis regresi linier berganda

Menurut Riduwan (2008:155) menyatakan analisis regresi linier 

berganda yaitu suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel 

bebas atau lebih terhdap variabel terikat untuk membuktikan ada atau 

tidaknya hubungan fungsi atau kasual antara dua variabel bebas lebih 

dengan suatu variabel terikat.  
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Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis linier berganda, 

karena penelitian tersebut terdapat dua variabel bebas yaitu pemberian 

kiompensasi dan motivasi kerja. Dan analisi linier berganda tersebut 

digunakan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara variabel 

kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Usaha Loka 

Malang. 

Model hubungan nilai pelanggan dengan variabel-variabel 

tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut: 

                

Keterangan: 

y  = kinerja 

a  = konstanta 

      = koefisien garis regresi 

   = kompensasi  

   = motivasi  

  = standr eror   

J. Uji hipotesis 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau 

simultan terhadap variable dependen. Hipotesis nol untuk uji F adalah 

bahwa koefisien determinasi majemuk dalam populasi,     sama dengan 
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nol (Ho:  =0). Uji keseluruhan dapat dilakukan dengan menggunakan 

statistik F (Sugiyono, 2015: 192). 

   
        

            
 

Dimana:  

F = Rasio 

R = Koefisien regresi yang dikuadratkan 

K = Jumlah variabel bebas 

n  = Jumlah sampel 

Dan untuk pengujian hipotesis maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apabila probabilitas < 0,05 atau         >         maka hipotesis 

nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya 

variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat pada kesalahan 5% (     . 

b. Apabila probabilitas   0,05 atau                  maka hipotesis 

nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak, artinya 

variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat pada kesalahan 5% (     .  

2. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan secara parsial pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan cara 

membandingkan besarnya nilai         dengan         Dimana rumus t test 

(       ) sebagai berikut:   
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Keterangan: 

b   = koefisien regresi 

Sb = standart deviasi dari variabel bebas 

Berdasarkan uji statistik tersebut dikemukakan formulasi hipotesis: 

a. Apabila probabilitas < 0,05 atau         >         maka hipotesis nol 

(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya variabel 

bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

pada kesalahan 5% (     . 

b. Apabila probabilitas   0,05 atau                  maka hipotesis nol 

(Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak, artinya variabel 

bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat pada kesalahan 5% (     . 

3. Mencari variabel Dominan (beta standardized) 

Pengujian mengenal variabel independen yang dominan 

mempengaruhi dependen dalam satu model regresi berganda 

menggunakan koefisien beta yang telah distandarisasi. Ghozali (2013) 

 




