
28 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan  penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 

asosiatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode kuisioner ,wawancara ,dan study pustaka dengan instrumen 

pengumpulan data berupa kuisioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian dalam penelitian ini adalah skala likert atau likert scale. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan . Berdasarkan 

judul yang diangkat yaitu pengaruh kmpetensi dan kompensasi terhadap 

kinerja agen Sun Life  Financial  Kota Malang peneliti melakukan penelitian 

di jalan Letjen S. Parman No. 56, Kav B7, Malang.  

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2016:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang  

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini  adalah agen dari Sun Life 

financial kota malang. Populasi  dalam penelitian ini adalah 42 responden .   

 Menurut Sugiyono (2016:91) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan 

teknik Sampling Purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik 
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penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2016:96). Disini 

peneliti mengambil sampel pada perusahaan asuransi Sun Life Financial kota 

malang sebanyak 30 orang sebagai agen financial consultant dengan 

pertimbangan bahwa kinerja agen fc merupakan titik penting perusahaan dalam 

mendapatkan nasabah. 

D. Definisi operasional variabel 

 Sesuai dengan judul yang diangkat peneliti yaitu pengaruh kompetensi dan 

kompensasi terhadap kinerja agen perusahaan asuransi sun life financial di 

Kota Malang , dengan penjabaran variabel sebagai berikut : 

1.  Kompetensi (X1) 

 Kompetensi ialah pengetahuan yang dimiliki agen asuransi yang di 

bekalkan oleh perusahaan agar dengan kemampuan yang dimiliki para agen 

asurani dapat menjalankan pekerjaannya dengan maksimal dalam melayani 

nasabah asuransi.  

Adapun indikator indikator  kompetensi bahwa dapat dikatakan sebagai  

kemampuan yang digunakan untuk melaksanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang diberikan yang dilandasi atas keterampilan,  

pengetahuan, dan perilaku, Sutrisno (2009:202). Variabel diukur dengan 

menggunakan indikator: 

a.   Pengetahuan ialah segala sesuatu informasi yang dimiliki oleh 

agen diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan 

oleh perusahaan dan dapat beradaptasi dengan target-target yang 

diberikan oleh perusahaan antara lain yaitu event contest 
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b.   Keterampilan ialah sebagaimana aplikasi dimana setelah 

pengetahuan yang diberikan perusahaan terhadap agen yang  

diaplikasikan terhadap nasabah berupa interaksi terhadap prospek 

nasabah, begitu pula dengan uraian tugas yang diberikan oleh 

perusahaan dapat diterima dan sesuai dengan kemampuan yang 

agen miliki. 

c.   Perilaku ialah bagaimana reaksi yang diberikan agen terhadap 

nasabah yaitu merespon dengan cepat dan memberikan tanggapan 

akan pertanyaan pertanyaan nasabah terhadap program-program 

yang ditawarkan oleh perusahaan. 

2. Kompensasi (X2) 

Kompensasi ialah timbal balik (balas jasa)  yang diberikan oleh 

perusahaan terhadap agen yang telah berkontribusi terhadap perusahaan,  

hubungan timbal balik ini dijaga karena dapat mempengaruhi hubungan antara 

agen, perusahaan dan pekererjaannya di perusahaan. 

 Adapun indikator indikator  kompensasi bahwa dapat dikatakan sebagai  

bahwa imbalan pekerjaan karyawan dapat berdasarkan gaji, insentif dan bonus 

yang diterima, Dessler (2001:85), variabel diukur dengan menggunakan 

indikator indikator sebagai berikut : 

a. Gaji ialah balas jasa yang diterima oleh agen atas apa yang telah di 

kerjakan untuk perusahaan sesuai dengan ketepatan waktu dan juga 

besarnya gaji sesuai dengan harapan. 
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b. Insentif ialah bagaimana agen memiliki antuasias dalam 

mendapatkan target yang telah diberikan oleh perusahaan melalui 

program event contest, dengan tercapainya target maka perusahaan 

akan memberikan bonus terhadap agen. 

c. Bonus ialah pendapatan yang diperoleh karyawan financial 

consulant (agen) yang diberikan perusahaan yaitu saat event contest 

dengan besar pendapatan sesuai dengan kriteria event contest yang 

tercapai serta tepat waktu. 

3. Kinerja (Y) 

Kinerja ialah hasil kerja yang telah di capai oleh agen asuransi atas 

pekerjaan yang diembannya. Menurut Mangkunegara (2007:67) kinerja adalah 

hasil kerja dari karyawan atau pegawai yang secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam mencapai tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya sesuai dengan target yang diberikan kepadanya.  

Berdasarkan pernyataan mangkunegara dapat diuraikan bahwa kinerja 

dapat diukur berdasarkan kualitas, kuantitas dan tanggung jawab dalam 

mencapai target (tepat waktu). Variabel diukur dengan menggunkan indikator 

indikator kinerja yang digunakan sebagai berikut : 

a. Kualitas ialah ketika agen memberikan pendampingan (follow up) 

terhadap nasabah dan juga mengedepankan perhitungan, kecermatan 

dan ketelitian saat prospek target nasabah . 
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b. Kuantitas ialah ketika agen asuransi dapat memenuhi dan mencapai 

jumlah target nasabah yang telah ditentukan oleh Marketing Leader 

secara maksimal. 

c. ketepatan waktu ialah ketika agen dapat menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan tepat waktu dan mampu menentukan prospek nasabah 

dengan efektif. 

E. Jenis dan Sumber data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif, 

menurut Sugiyono (2016:11),. Menurut Arikunto dalam Machfudz (2010:202) 

menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer berupa data fenomena dan hasil angket 

yang telah diisi oleh reponden peneliatian yaitu financial consultant agen Sun Life 

Financial Kota Malang sedangkan sumber data sekunder diambil dari literatur dan 

jurnal yang dipakai oleh peneliti.   

F. Teknik Pengumpulan data 

Disini peneliti melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner untuk 

mendapatkan data primer dari perusahaan asurasi sun life financial kota malang. 

Teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti ini adalah sumber data 

primer yang didapatkan dengan cara mengamati, meninjau , dan menggali 

langsung terhadap responden yang menjadi sasaran dalam penelitian yang 

dilakukan dengan cara wawancara , observasi  dan kuisioner (angket ). 
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G.  Teknik pengukuran variabel  

 Penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai pengukuran variabel. Skala 

Liker tdigunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena, Sugiyono (2016:107). Skor di ukur dengan 

meggunakan skala likert yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Pengukuran kala Likert 

Keterangan Point ( skor ) 

Sangat setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

                                     

H. Pengujian Instrument penelitian  

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakahinstrument benar-benar 

dapat mengukur sesuatu yang akan diukur, Lupoyadi dan Ikhsan (2015:37). 

Instrumen pada penelitian ini adalah kinerja, kompetensi dan 

kompensasi.Responden penelitian ini berjumlah 30 orang sehingga nilai r 

tabel (one-tailed) untuk responden  adalah sebesar 0,3061 untuk taraf 

signifikan 0,05 (5%) dan df=2. Pengujian dikatakan valid apabila angka 

koefisien korelasi atau r hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis r 

tabel.  



34 
 

 

2. Uji realibilitas 

Pengujian reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan suatu alat ukur 

atau instrumen dapat dipercaya dan diandalkan sebagai alat pengumpul data, 

Lupoyadi dan Ikhsan (2015:54). Pengujian dilakukan dengan cara mengamati 

nilai koefisian reliabilitas (Coeficient of Reliability). Instrumen dikatakan 

reliabel jika koefisien Alpha Cronchbach > 0,6, Malhotra (2007). 

I. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas.  

Uji normalitas merupakan uji dstribusi data yang akan dianalisis, apakah 

penyebarannya normal atau tidak. Apabila data berdistribusi nomal maka 

dapat digunakan dalam analisis parametrik, Lupoyadi dan Ikhsan (2015:134). 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

kolmogrov smirnov,apabila hasil uji normalitas menunjukkan Sig  > 0,05, 

maka data berdistribusi normal. 

J. Metode analisis Data 

a.   Skala likert ( rentang skala ) 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena 

pendidikan. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum 

digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak 

digunakan dalam riset berupa survei untuk mengetahui apakah kopetensi dan 

kompensasi terhadap kinerja agen asuransi tinggi atau rendah maka 
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menggunakan skala likert menurut Husein  Umar (2010) dengan 

menggunakan rumus : 

RS= 𝑛(𝑚−1)
𝑚

 

Keterangan: 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Dengan rumusan diatas maka dapat diperoleh dengan rentang skala 

sebagai berikut : 

RS= 30(5−1)
5

 

                                                              =120/5 

                                                              =24 

Tabel 3.2 Pengukuran Rentang Skala  

Rentan Skala Kompetensi Kompensasi Kinerja 

30-53 Sangat buruk Sangat buruk Sangat buruk 

54-77 Buruk Buruk Buruk 

74-101 Cukup Cukup Cukup 

102-125 Baik Baik Baik 

126-150 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik  
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b. Analisis regresi linear berganda 

     Untuk mengetahui pengaruh ( kompetensi dan kompensasi )secara 

bersama sama terhadap variabel terikat (kinerja agen asuransi sunlife 

kota malang ) , maka oleh sebab itu menggunakan analisis regresi 

berganda. 

Y = a +  b1X1+b2x2+e 

                  Keterangan 

                  Y = Variabel dependen (kinerja karyawan) 

                  a = bilangan konstanta 

                  b1,b2 = koefisien regresi parsial X1, X2 

                  X1 = kompetensi 

                  X2 = kompensasi 

                  E = standar Error 

 

K. Uji T ( Uji Hipotesis) 

Uji T atau uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah sebuah variable 

bebas benar memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, apabila t hitung >  

t tabel maka ha ditolak dan ha diterima , Lupoyadi dan Ikhsan (2015:157). Jika 

probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-
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masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan 

keputusan: 

a. Jika probabilitas (signifikansi)> 0,05 (α) atau T hitung < T tabel berarti

hipotesa tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak, bila dilakukan uji

secara parsial.

b. Jika probabilitas (signifikansi)< 0,05 (α) atau T hitung > T tabel berarti

hipotesa terbukti maka H0 ditolak dan Ha diterima, bila dilakukan uji

secara parsial.

L. Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F merupakan uji simultan (secara keseluruhan) dengan tujuan

untuk menguji apakah variabel kompetensi (X1) dan kompensasi (X2) benar 

benar berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja (Y) dengan mengacu 

pada hasil output Anova melihat pada nila F dengan tingkat signifikansi, 

Lupoyadi dan Ikhsan (2015:167). Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika probabilitas (signifikansi)> 0,05 (α) atau F hitung < F tabel berarti

hipotesis tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak bila dilakukan secara

simultan.

b. Jika probabilitas (signifikansi)< 0,05 (α) atau F hitung > F tabel berarti

hipotesis terbukti maka H0 ditolak dan Ha diterima bila dilakukan secara

simultan




