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                       BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Malang Kota. Jalan Slamet Riyadi No. 18 Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatory dengan 

menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2006), penelitian 

asosiatif digunakan untuk menjelaskan pengaruh ataupun juga hubungan dua 

variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh insentif 

terhadap kinerja karyawan dengan peran motivasi sebagai variable moderasi 

pada agen PT. Jiwasraya Kantor Cabang Malang Kota. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(Sugiyono : 2016) . Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  insentif 

(X). 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono : 2016). 

Variabel terikat dalam penelitian adalah kinerja karyawan.
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3. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi adalah variable yang mempengaruhi 

(memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variable bebas dan 

variable terikat (Sugiyono : 2016). Variable moderasi pada penelitian 

ini adalah Motivasi (Z) 

D. Definisi Operasional 

1. Variabel Insentif (X) 

Insentif adalah tambahan balas jasa secara finansial yang 

diberikan oleh PT. Jiwasraya Kantor Cabang Malang Kota kepada agen 

sebagai perangsang gairah kerja. Indikatornya yaitu : 

a. Pemberian Komisi 

Kesesuaian komisi dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Pemberian bonus wisata 

Kemudahan dalam memperoleh bonus wisata. 

c. Pemberian persistensi polis 

Kelancaran pembayaran persistensi polis. 

2. Vaiabel Kinerja (Y) 

Kinerja adalah hasil kerja agen  PT. Jiwasraya Kantor Cabang 

Malang Kota. Indikator yang digunakan yaitu : 

a. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan atau diselesaikan 

dinyatakan dalam istilah jumlah polis dan premi.  
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b. Ketepatan waktu 

Merupakan tingkat aktifitas diselesaikan pada waktu kerja 

yang dinyatakan yaitu dalam waktu 1 tahun. 

3. Variabel Motivasi Kerja (Z) 

Motivasi adalah suatu dorongan kerja kepada agen  PT. Jiwasraya 

Kantor Cabang Malang Kota untuk melakukan suatu pekerjaan dengan 

lebih baik menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang 

dimilikinya. Indikator yang digunakan yaitu :  

a. Dorongan kebutuhan untuk eksistensi. 

1) Kesesuaian antara pendapatan dengan pekerjaan. 

2) Kebutuhan akan rasa aman dalam bekerja. 

b. Dorongan kebutuhan untuk menjalin hubungan. 

1) Hubungan dengan rekan kerja. 

2) Hubungan karyawan dengan atasan. 

c. Drongan kebutuhan untuk berkembang. 

1) Kesempatan untuk mengembangkan karir. 

2) Kesempatan untuk memaksimalkan kemampuan. 

E. Populasi  

Populasi menurut Sugiyono (2005) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karateristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah semua agen marketing 

assiciated  PT. Jiwasraya Kantor Cabang Malang Kota yang berjumlah 47 

agen.  
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F. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian 

yang dapat dianggap mewakili kondisi atau keadaan populasi (Hasyim, dalam 

Rina Anindita :2013). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik total sampling yaitu semua anggota dalam populasi 

agen marketing associated  PT. Jiwasraya Cabang Malang Kota yang 

berjumlah 47 agen.  

G. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari tangan  

pertama (Uma Sekaran : 2011). Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh langsung dari agen marketing associated  PT Jiwasraya 

Cabang Malang Kota yang berupa deskripsi hasil survei dan kuisioner 

yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Uma Sekaran : 2011). Data 

sekunder berupa data literatur yang mendukung penelitian, data 

pegawai, data administrasi dan data dokumentasi sejarah PT. Jiwasraya. 

H. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini             

adalah : 
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a) Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mencari garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan kepada pihak-pihak yang mewakili 

kebutuhan penelitian dalam hal ini wawancara dilakukan dengan 

manajer pemasaran PT. Jiwasraya Cabang Malang Kota untuk 

mendapatkan data sejarah perusahaan dan permasalahan kinerja agen. 

b) Metode Kuisioner 

Suharmisi Arikuntoro (2006) menjelaskan kuisioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden. Penelitian ini menyebarkan kuisioner dengan 

daftar pertanyaan yang berhubungan dengan kinerja, insentif dan 

motivasi kepada responden yang dijadikan sampel penelitian. 

c) Metode Dokumentasi 

Metode ini peneliti mengumpulkan data melalui dokumen-

dokumen tertentu yang berhubungan dengan judul penelitian.  

I. Teknik pengkuran data 

Teknik pengukuran item dalam angket menggunakan skala likert. 

Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variable (Sugiyono:2005). 

Indikator variable  dijadikan tolak ukur ukur untuk menyusun item-item 

pertanyaan. Jawaban menurut Supriyanto (2010) dapat diberi skor sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.1 

Pilihan Jawaban Kuisioner 

Pilihan Jawaban Skor Insentif Motivasi Kinerja 

Sangat Setuju 5 Sangat 

Baik 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Setuju 4 Baik Tinggi Tinggi 

Ragu-Ragu 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Buruk Rendah  Rendah  

Sangat Tidak 

Setuju 

1 Sangat 

Buruk 

Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 

Keterangan : 

1) Skor 1 menjelaskan insentif sangat buruk, kinerja sangat rendah dan 

motivasi sangat rendah.  

2) Skor 2 menjelaskan insentif buruk, kinerja rendah dan motivasi rendah.  

3) Skor 3 menjelaskan insentif cukup, kinerja cukup dan motivasi cukup.  

4) Skor 4 menjelaskan insentif baik, kinerja tinggi dan motivasi tinggi.  

5) Skor 5 menjelaskan insentif sangat baik, kinerja sangat tinggi dan 

motivasi sangat tinggi.  

J. Uji Instrumen 

1) Uji Validitas 

Uji validitas adalah langkah pengujian yang dilakukan terhadap 

isi dari instrument, yang bertujuan mengukur ketepatan instrument 

yang digunakan dalam penelitian. Kuisioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuisioner mampu untuk menggungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Imam Ghozali : 2002). 
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Uji validitas dapat menggunakan aplikasi SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions). Uji validitas dilakukan dengan melihat 

r hitung (koefisien korelasi) lebih > r  tabel (nilai kritis) pada taraf 

signifikan α = 0,05 jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis 

maka alat tersebut dikatakan valid (Ghozali: 2002). Rumusnya adalah : 

r = 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥2)) (𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦2))
 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

x = skor tiap butir pertanyaan 

y = skor total 

n = jumlah sampel 

2) Uji Reabilitas 

Uji reabilitas adalah sekumpulan pengukuran yang memiliki 

konsistensi jika pengukuran dilakukan berkali-kali (Imam Gozali : 

2002). Suatu kuisioner dikatakan handal jika jawaban responden 

konsisten dari waktu ke waktu dengan alat ukur yang sama. Tingkat 

realibilitas suatu konstruk dapat dilihat dari hasil uji statistik Cronbach 

Alpha. Suatu konstruki dikatakan realibel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0.60 (Imam Ghozali : 2002). Adapun rumusnya : 

𝑟𝑖 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏2

𝜎𝑡2
) 

Keterangan : 

𝑟𝑖  = Reliabilitas instrumen 

𝑘   = Banyaknya butir pertanyaan 
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∑ 𝜎𝑏2 = Jumlah varian butir dikuadratkan 

𝜎𝑡2  = Jumlah varian total dikuadratkan 

K. Teknik Analisis Data 

1) Rentang Skala 

Rentang skala digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing 

variable yaitu insentif, kinerja dan motivasi. Pendeskripsian masing-

masing variable dengan cara menyusun tabel frekuensi distribusi untuk 

mengetahui nilai dalam kategori tinggi, cukup tinggi, rendah dan sangat 

rendah. Menurut Husein (2010) menentukan rentang skala dengan 

rumus : 

𝑅𝑆 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

 Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

N = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung rentang skala 

sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =
47(5 − 1)

5
 

𝑅𝑆 =
188

5
 

RS = 38 

Perhitungan di atas mendapatkan hasil 38, maka hasil tersebut 

akan mengambarkan rentang skala seperti tabel berikut : 
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Tabel 3.2 

Rentang Skala 

Kriteria Insentif Motivasi Kinerja 

47-84 Sangat Buruk Sangat Rendah Sangat Rendah 

85-122 Buruk Rendah Rendah 

123-160 Cukup Cukup Cukup 

161-198 Baik Tinggi  Tinggi  

199-235 Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

2) Model Regresi Moderasi (MRA) 

Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan 

pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan 

memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator 

(Ghozali : 2013). Variabel moderator merupakan variabel independen 

yang akan memperkuat atau memperlemah variabel lain terhadap 

variabel dependen. 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif terhadap 

kinerja digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + e 

Keterangan : 

a  = Nilai konstanta 

Y  = Variabel Critririon (variabel kinerja) 

X1  = Variabel Predictor (variabel insentif) 

b1   = Koefisien Regresi 

e  = Standart Error 
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Untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif terhadap 

kinerja yang dimoderasi oleh motivasi, sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2 Z + b3X1 *Z + e 

Keterangan : 

a  = Nilai konstanta 

Y  = Variabel Critririon (variabel kinerja) 

X1  = Variabel Predictor (variabel insentif) 

b   = Koefisien Regresi 

Z  = Variabel Moderator (variabel motivasi) 

X1 *Z = Variabel insentif * Variabel motivasi 

e  = Standart Error 

L. Uji Hipotesis 

   Berdasarkan hipotesis yang telah disajikan, penelitian ini menguji 

hipotesis dengan uji f dan R square : 

1) Hipotesis 1 

Ho : Insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Ha : Insentif berpengaruh terhadap kinerja. 

Hipotesis 1 menyatakan insentif berpengaruh terhadap kinerja 

agen Marketing Assiciated PT. Jiwasraya Cabang Malang Kota. Diuji 

dengan uji F sebagai berikut :  

a) Jika  Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti 

variabel insentif berpengaruh positif terhadap kinerja. 

b) Jika  Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ini berarti 

insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja. 
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2) Hipotesis 2 

Ho : Motivasi tidak memoderasi pengaruh insentif terhadap kinerja. 

Ha : Motivasi memoderasi pengaruh insentif terhadap kinerja.  

Hipotesis 2 menyatakan motivasi memoderasi insentif terhadap 

kinerja agen Marketing Assiciated PT. Jiwasraya Cabang Malang Kota. 

Diuji dengan menggunakan uji moderasi untuk melihat apakah motivasi 

memoderasi pengaruh insentif terhadap kinerja dengan 

membandingkan koefisien determinasi hipotesis ke 1 dan hipotesis ke 

2 sebagai berikut : 

a) Jika 𝑅2 (hipotesis ke 2) < 𝑅2 (hipotesis ke 1), maka Ha ditolak. 

Ini berarti motivasi tidak memoderasi pengaruh insentif terhadap 

kinerja. 

b) Jika 𝑅2 (hipotesis ke 2) ≥ 𝑅2 (hipotesis ke 1), maka Ha diterima. 

Ini berarti motivasi memoderasi pengaruh insentif terhadap 

kinerja. 

 


