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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakuan di UD. Tohuri Desa Modangan Kec. Nglegok Kab. 

Blitar. Peneliti mengambil lokasi penelitian pada lokasi tersebut dikarenakan 

dekat dengan rumah, sehingga memudahkan akses bagi peneliti untuk  mengambil 

data, memverifikasi data dan mempersingkat waktu penelitian. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian eksplanasi asosiatif, yaitu 

suatu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang 

lain (Sugiyono 2012;7). Penelitian ini menjelaskan hubungan memengaruhi dan 

dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Penelitian ini mengguankan 

metode survai yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang diambil adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah 

sebagian dari wakil populasi yang di teliti Suharsimi (2010:131). 

a. Populasi 

Adapun jumlah populasi dalam penelitiann ini  adalah 40 karyawan, yang 

bertugas untuk penyuntikan vaksin 16 orang, pemotongan paruh 14 orang, 

pembersihan kandang 10 orang, pengangkatan ayam apabila ada pemesanan 

sekaligus pengiriman yang karyawannya diambil beberapa dari 40 karyawan. 
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b. Sampel 

Untuk perkiraan apabila subyek kurang dari 100 lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi selanjutnya jika 

subyeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. 

Mengacu pada populasi diatas karena subjeknya kurang dari 100 maka 

lebih baik diambil semua karean jumlah ini dianggap mampu memenuhi 

batasan sampel, maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah total sampling (Sugiyono : 2012). 

 

D. Devinisi Operasional Variabel 

Berdasarkan landasan teori yang penulis gunakan, dapat disusun konsep 

operasional variabel yang menjelaskan variabel-variabel penilaian yang 

digunakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kinerja Karyawan (Y) 

Dalam penelitian ini, Kinerja diukur dengan menggunakan indikator milik 

Wibowo (2011:244) sebagai berikut: 

a. Kuantitas, dinyatakan dalam bentuk output, atau presentase anatara 

jumlah output yang dihasilkan karyawan disesuaikan dengan output 

yang ditentukan perusahaan dalam hal ini produknya adalah ayam. 

b. Kualitas, dalam perusahan ditentukan dengan hasil produk yang sesuai 

dengan standart yang sudah ditetapkan melalui setiap prosedur kerja yang 

harus di lakukan, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. 

c. Ketepatan waktu, dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu 

pengiriman yang dapat diselesaikan tepat waktu. 
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2. Kompensasi (X1) 

Kompensasi adalah bentuk balas jasa dari UD. Tohuri Kab. Blitar yang 

diterima oleh karyawan atas jasa yang telah dia berikannya. Indikator dari 

kompensasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah miliki Umar 

(2008:19) sebagai berikut: 

a. Gaji 

Gaji yang diberikan pihak perusahaan sebesar Rp. 1.350.000. 

b. Bonus 

Bonus yang diberikan berupa bonus penjualan, bonus rekreas, dan 

uang zakat. 

c. Tunjangan 

Tunjangan yang diberikan perusahaan berupa tunjangan hari raya, 

jaminan sosial, cuti tahunan. Cuti menikah, cuti melahirkan, cuti bila 

ada keluarga yang meninggal, dan cuti sakit 

3. Lingkungan Kerja (X2) 

Lingkungan Kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja 

plasma inti UD. Tohuri Kab. Blitar yang dapat mempengaruhi para pekerja 

tersebut dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Indikator dari 

lingkungan kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah miliki 

Nitisemito (2014:45) sebagai berikut: 

a. Suasana Kerja 

Suasana kerja dalam penelitian ini adalah kondisi kerja yang ada 

nyaman dan menyenangkan bagi karyawan. 
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b. Hubungan dengan Rekan Kerja 

Hubungan yang harmonis dan tanpa ada saling intrik sesama rekan 

kerja dapat meningkatkan kerjasama antar karyawan dan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

c. Hubungan Karyawan dengan Atasan 

Hubungan yang harmonis antara karyawan dengan atasan menjadi 

pendorong untuk karyawan agar merasa nyaman dalam bekerja 

sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (Indriantoro, 2013:129). Data primer yang didapatkan 

dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui kuisioner. Data 

primer penelitian ini adalah tanggapan responden terhadap kuisioner dari 

variabel kompensasi, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro, 2013:129). Data 

sekunder yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti dari pihak kedua 

dan juga. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan, 

tingkat kompensasi dan jenis kompensasi yang diberikan oleh perusahaan 

pada UD. Tohuri Kab. Blitar. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode: 

Kuisioner adalah angket berisi beberapa pertanyaan yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia katahui Suharsimi (2010:151). Dalam penelitian ini, jenis 

kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup, yaitu model pertanyaan 

dimana pertanyaan tersebut telah disediakan jawabanya, sehingga responden 

hanya memilih dari alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat atau 

pilihannya.  

Sedangkan pertanyaan tertutup tersebut menerangkan tanggapan responden 

terhadap variabel kompensasi, lingkungan kerja, kinerja karyawan. Penentuan 

skor dalam  kuisioner ini menggunakan skala Likert dimana setiap pertanyaan 

diberi skor 1 sampai 5, menggunakan nilai tertinggi dan terendah dimana jawaban 

yang tidak mendukung diberi skor rendah, kemudian responden diminta  

memberikan jawaban dari alternatif yang ada. 

 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian 

indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-iten instrument yang 

dapat berupa pertanyaan dan pernyataan. Menurut Sugiyono (2010:22) skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial: Jawaban yang diberikan responden 
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yaitu dengan merefleksikan secara konsisten dari sikap responden yaitu dengan 

pemberian skor pada setiap jawaban dari kuisioner yang diajukan pada responden. 

Jawaban responden dibagi 5 tingkatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 Tabulasi Pengukuran Variabel 

Pilihan 

Jawaban 

Skor Variabel 

Kompensasi 

(    

Lingkungan Kerja Kerja 

(    

Kinerja (Y) 

Sangat Setuju 5 Sangat Tinggi Sangat Baik Sangat 

Tinggi 

Setuju 4 Tinggi Baik Tinggi 

Netral 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Rendah Tidak Baik Rendah 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 Sangat Rendah Sangat Tidak Rendah Sangat 

Rendah 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

Keterangan: 

1. Skor 5, sebagai jawaban dari kompensasi dan lingkungan kerja memiliki 

indikasi yang sangat tinggi dalam pengukurannya, sedangkan Kinerja 

memiliki indikasi yang sangat rendah dalam pengukurannya. 

2. Skor 4, sebagai jawaban dari kompensasi dan lingkungan kerja memiliki 

indikasi yang tinggi dalam pengukurannya, sedangkan inerja memiliki 

indikasi yang rendah dalam pengukurannya. 

3. Skor 3, sebagai jawaban dari kompensasi, lingkungan kerja dan kinerja 

memiliki indikasi yang cukup dalam pengukurannya. 

4. Skor 2, sebagai jawaban dari kompensasi dan lingkungan kerja memiliki 

indikasi yang rendah dalam pengukurannya, sedangkan kinerja memiliki 

indikasi yang Tinggi dalam pengukurannya. 
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5. Skor 1, sebagai jawaban dari kompensasi dan lingkungan kerja memiliki 

indikasi yang sangat rendah dalam pengukurannya, sedangkan kinerja 

memiliki indikasi yang sangat tinggi dalam pengukurannya. 

 

H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya 

suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatan valid apabila mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut 

(Ghozali, 2011:52). Dalam pengujian yang dilakukan peneliti untuk 

menghasilkan kualitas data yang layak atau tidak layak, suatu data 

yang digunakan maka peneliti harus mengaitkan data faktor dengan 

metode validitas yaitu korelasi antara skor butir pertanyaan dengan 

total skor kontruk atau variabel, masing-masing butir pertanyaan dapat 

dilihat kevalitannya dari corrected item-total correlation. 

Uji validitas adalah ukuran yang mempunyai tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen (Suharsimi ,2010). Suatu instrumen akan 

dikatakan valid jika mempunyai validitas tinggi dan mampu mengukur 

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 (Suharsimi, 2010) dengan rumus sebagai berikut: 
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 ∑    ∑    ∑  

√  ∑     ∑      ∑    ∑    
 

Keterangan :  

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah Sampel 

x = Skor tiap-tiap Butir Pertanyaan 

y = Total Skor 

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 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011:47). 

Kuisioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu-kewatktu. Uji coba 

terhadap butir pertanyaan yang valid dilakukan untuk mengetahui 

reliabilitas butir pertanyaan tersebut dengan bantuan SPSS. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach’s alpha >0,6. 

Reabilitas menurut Suharsimi (2010) menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa instrumen dapat dipercaya untuk bisa digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik, 
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dengan demikian reabilitas menunjuk pada tingkat kerendahan 

sesuatu. Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur.  

Rumus yang digunakan untuk mencari reabilitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus alpha cronboch 

(Suharsimi, 2010), rumus yang digunakan yaitu: 

  (
 

   
)(  

∑   

   
) 

Keterangan:  

    = koefisisan Reliabilitas 

    = Banyaknya Butir Pertanyaan 

 ∑     = Jumlah farian butir yang dikuadratkan 

      =  Jumlah variasi total yang dikuadratkan 

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai 

alpha> atau = 0,6 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Untuk mengetahui bagaimana Kompensasi dan Lingkungan Kerja 

pada Karyawan UD. Tohuri Kab. Blitar dan untuk mengetahui tingkat 

Kinerja karyawan. Makan, jawaban dari responden atas hasil kusioner 

untuk masing-masing pertanyaan menggunakan skala linkert. Setelah itu 

diolah dan dikelompokkan untuk dilakukan analisisn rentang skala. 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut 
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Keterangan: 

RS = Rentang Skala 

n  = Jumlah Sampel 

m  = Jumlah alternatif jawaban per item 

    
       

 
    

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka menghasiilkan rentang 

skala (RS) sebesar 32, dengan demikian rentang skala variabel 

kompensasi, lingkungan kerja dan kinerja dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Rentang Skala 

Rentang Skala Kompensasi (    Lingkungan 

Kerja (    

Kinerja (Y) 

40 – 71 Sangat Tidak 

Baik 

Sangat Tidak 

Baik 

Sangat Rendah 

72 – 103 Tidak Baik Tidak Baik Rendah 

104 – 135 Cukup Cukup Sedang 

136 – 167 Baik Baik Tinggi 

168 - 199 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Tinggi 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

2. Analisi Regresi Linier Berganda 

Analisis daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier 

Berganda. Menurut Hasan (2008:45) analisis regresi linier berganda 

adalah alat untuk meramalakan nilai pengaruh dua variabel bebas atau 

lebih terhadap variabel terikat. Dalam menganalisis data, peneliti 

menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara 
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menjelaskan hasil penelitian yang ada dengan menggunakan persamaan 

rumus matematis dan menghubuungkannya dengan teori-teori yang ada. 

Kemudian ditarik kesimpulan. 

 Formula untuk regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

                

 Dimana:  

Y   = Variabel Terikat (dependen), Kinerja Karyawan 

   = Variabel Bebas (independen), Kompensasi 

    = Variabel Bebas (independen), Lingkungan Kerja 

a = Nilai Konstanta 

b = Nilai Koefisien Regresi 

e = Error (Faktor Pengganggu) 

 

J. Uji Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis I 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisi Uji F 

dilakukan dengan membandingkan         dengan       , Diamana 

bila besarnya nilai        lebih besar dari nilai       , berarti bahwa 

secara simultan (bersama-sama) variabel bebas mempengaruhi 

variabel terikat, dan sebaliknya jika        lebih Kecil dari nilai 

      , berarti nilai variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap variabel terikat Uji F menggunakan rumus sebagai 

berikut.  

  
     

   
       

 

Keterangan 

F  = Nilai         

SSR  = Rata-rata Kuadrat Regresi 

SSE  = Rata-rata kuadrat residual 

K  = Banyak variabel termasuk konstanta 

N  = Jumlah data 

Hipotesis Statistik dirumuskan : 

1) Ho :   ;   = 0 berarti         ≤         atau apabila probabilitas 

kesalahan ≥ 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya 

Variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat pada tingkat kesalahan 5% (ɑ = 5%). 

2) Ha :   ;    ≠ 0 berarti         >         atau apabila probabilitas < 

5% maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel bebas 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

pada tingkat lesa;ahan 5% (ɑ = 5%) 

Dari kriteria diatas pengujian diatas dapat digambarkan pada 

kurva uji F adalah sebagai berikut: 



41 
 

Gambar 3.1 Kurva Normalitas Uji F 

 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Digunakan untuk menguji signifikansi secara parsial variabel bebas 

terhadap variabel terikat, dengan cara membadingkan besarnya nilai 

        dengan        jika besarnya nilai         lebih besar dari        

berarti variabel bebas berpengaruh secara nyata terhadap variabel 

terikat (secara parsial). 

   
  

       
 

Hipotesis statistiknya dinyatakan dengan: 

Ho :    = 0 atau Ho :   ;    = 0 

Ha :    ≠ 0 atau Ha :   ;    ≠ 0 

Keterangan : 

   = nilai         

    = koefisien regresi 

    = standar eror dan estimasi 
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1) 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 tingkat kesalahan 5% (ɑ = 5%)

2) Apabila probabilitas ≥ 0,05 atau         ≤        naka hipotesis

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

variabel bebas secar parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikat pada tingkat kesalahan 5% (ɑ = 5%)

Dari kriteria di atas dapat digunakan pada kurva uji t sebagai berikut 

Gambar 3.2 Kurva Normal Uji t 

2. Pengujian Hipotesis II

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan dilakukan dengan

membandingkan besarnya masing-masing nilai koefisien regresi yang di

stndarisasi variabel bebas. Artinya variabel yang memiliki nilai regresi

terbesar dinyatakan sebagai variabel yang berpengaruh dominan terhadap

variabel terikat.


