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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kategori 

penelitian asosiatif kasual, pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey. Dalam penelitian 

survey dikumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan 

kuesioner. Umumnya penelitian survey dibatasi pada penelitian yang datanya 

dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi untuk 

mewakili seluruh populasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel-variabel yang akan diteliti. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Hotel Gajah Mada Jalan Doktor Cipto No.17, 

Rampal Celaket, Klojen, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang, 65111 

C. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai Bulan Mei 2018 hingga 

terselesaikannya penelitian ini. 

D. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. 
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1) Variabel bebas, adalah variabel yang bertindak sebagai penyebab dan bias 

juga mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah kompensasi finansial (X1) dan kompensasi non finansial (X2). Kedua 

variabel tersebut menggunakan skala ordinal (skala yang diurutkan dari 

jenjang yang lebih tinggi sampai skala yang terendah atau sebaliknya) 

dengan data-data diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara. 

2) Variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau mempengaruhi 

variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel terikat yaitu kinerja 

karyawan (Y). data-data diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara di 

Hotel Gajah Mada. 

2. Definisi operasional variabel 

Berikut adalah definisi masing-masing variabel yang dipergunakan dalam 

penelitian ini. 

1) Kompensasi finansial (X1) merupakan kompensasi yang diberikan secara 

langsung pada karyawan, beberapa indikator kompensasi finansial menurut 

Luthans meliputi : 

a) Kompensasi tentang gaji, gaji yang diterima ketika ketepatan waktu kerja 

sesuai dengan aturan yang ada. 

b) Kompensasi tentang insentif, insentif yang diberikan ketika mencapai 

target kerja. 

2) Kompensasi non finansial (X2) merupakan kompensasi yang diberikan 

secara tidak langsung kepada karywan. Indikator beban kerja yaitu meliputi: 
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a. Bonus cuti, bonus yang diberikan ketika melakukan cuti kerja atau jatah 

libur yang diberikan perusahaan kepada karyawan. 

b. Tunjangan hari tua yang diterima ketika sudah pensiun. 

3) Kinerja karyawan (Y) merupakan hasil kerja dalam bentuk kuantitatif 

maupun kualitatif yang telah dicapai oleh karyawan dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan standar kinerja 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja dalam penelitian ini dilihat 

dari beberapa indikator kinerja karyawan sebagai berikut: 

a) Jumlah pekerjaan, diukur dengan seberapa jumlah pekerjaan yang bisa 

diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam jumlah pekerjaan 

yaitu: ketepatan waktu yang telah di standar kan oleh perusahaan dalam 

hal ini adalah jumlah pesanan makanan yang diselesaikan sesuai pesanan. 

b) Kualitas pekerjaan, perusahaan juga menetapkan standar tersendiri yaitu 

: kesesuaian masakan yang dihasilkan terhadap standar kualitas yang 

ditetapkan dalam hal ini yaitu mengenai kualitas masakan yang 

dihasilkan. 

c) Ketetapan waktu, waktu yang digunakan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya yaitu: waktu yang telah ditentukan sesuai dengan 

keseluruhan proses memasak dalam hal ini waktu yang digunakan untuk 

proses ketepatan terselesaikan menu makanan yang dipesan. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau 

objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiono 

(2005:73) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini meneliti seluruh karyawan Hotel Gajah Mada, Jumlah karyawan 

yang ada pada Hotel Gajah Mada adalah 55 orang, yang terbagi dalam 

beberapa bagian yaitu Bagian Administrasi 2 orang, Bagian Front Office 5 

orang, Bagian Kitchen dan cafe 30 orang, Bagian Pelayanan Service Room 12 

orang, Bagian Keamanan 6 orang. 

2. Sampel 

Sampel bagian dari karakteristik yang dimiliki dari populasi, Sugiono 

(2005:73). Menyatakan bahwa bila jumlah subjek kurang dari 100 maka lebih 

baik diambil semua. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian 

kitchen dan Cafe pada Hotel Gajah Mada yang berjumlah 30 orang, maka 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan total sampling/ 

sensus dengan mengambil seluruh jumlah karyawan. 

F. Data dan Sumber Data 

1. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari perusahaan dan mampu memberikan 

informasi. Adanya data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner 
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kepada seluruh karyawan bagian kitchen dan Café pada Hotel Gajah Mada 

yaitu sebanyak 30 karyawan yaitu mengenai kompensasi finansial, kompensasi 

non finansial dan kinerja karyawan. 

2. Data sekunder 

Data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak peneliti 

maupun pihak lain, Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah 

mengenai gambaran umum perusahaan, jumlah karyawan dan struktur 

organisasi perusahaan. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah: 

1. Kuisioner 

Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan bersifat tertutup artinya 

responden diharapkan menjawab semua pertanyaan yang ada dan tidak diberi 

kesempatan untuk menjawab di luar jawaban yang disediakan. Kuisioner ini 

dilaksanakan untuk memperoleh tanggapan tentang fenomena yang diteliti 

mengenai kompensasi finansial, non finansial dan kinerja karyawan. 

H. Teknik Pengukuran Variabel 

Skala yang digunakan dalam pengukuran variabel adalah skala Likert. 

Skala Likert adalah suatu cara yang sistematis untuk memberi penilaian pada 

indeks. Salah satu cara yang paling seseorang responden dengan sebuah 

pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban : Sangat setuju, 

Setuju, Tidak setuju, dan Sangat tidak setuju. Jawaban ini di beri skor 1 sampai 

5 (Singarimbun dan Effendi, 2006:111). Setiap pertanyaan yang ditujukan 
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kepada responden merupakan pertanyaan interval suatu konsisten sikap dan 

dinilai dengan jawaban yang diberikan, dengan menggunakan skala 

pengukuran seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Penentuan Skor Jawaban Responden 

Jawaban 

Responden 

Skor Kompensasi 

Finansial 

Kompensasi 

non Finansial 

Kinerja 

Sangat Setuju 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Setuju 4 Tinggi Tinggi Tinggi 

Netral 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak etuju 2 Rendah Rendah Rendah 

Sangat tidak 

setuju 

1 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

Sumber: Sugiyono (2006) 

Keterangan: 

a. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5 

b.Jawaban Setuju diberi skor 4 

c. Jawaban Netral diberi skor 3 

d.Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

I. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas Data 

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah suatu pengukuran yang 

mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan 

sistimatis dan kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. 
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Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus 

korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat data yang valid sedangkan 

apabila r hitung ≥ r tabel  terdapat data yang valid. Nilai r hitung dapat diperoleh 

berdasarkan rumus sebagai berikut: 

 r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 





 

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument 

tersebut dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran 

kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai 

reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut mantab. Suatu 

alat ukur yang mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun 

alat itu digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi 

internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006:192). Dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Dimana : 

k = Banyaknya belahan tes 

sj
2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2 = Varians skor tes 

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%. 

J. Teknik Analisa Data 

1. Analisis Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana kompensasi finansial, non finansial dan kinerja karyawan pada 

Hotel Gajah Mada, digunakan rumus skala (Umar, 2001:225): 

RS =
m

mn )1( 
 

Di mana: 

RS = Rentang Skala 

n   = jumlah sampel 

m  = jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

RS = 30 (5-1) = 120 = 24 

5   5 

 

  

 



31 
 

 Sedangkan untuk penilaiannya: 

Rentang Skala Kompensasi 

Finansial 

Kompensasi 

non Finansial 

Kinerja 

Karyawan 

30-53 

54-77 

78-101 

102-125 

126-150 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup  

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup  

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup  

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

2. Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh antara kompensasi finansial dan non 

finansial terhadap kinerja karyawan digunakan model analisa regresi linier 

berganda dengan rumus sebagai berikut (Notoatmodjo, 2012): 

Y   = a +  b1.x1 + b2.x2 +E 

Dimana: 

Y = Kinerja karyawan 

a  =  konstanta 

b
1, b2,= koefisien regresi variabel bebas  

X1  = Kompensasi finansial 

X2  = Kompensasi non finansial 

E  = Standart error 

K. Pengujian Hipotesis  

Perumusan hipotesis : 

Ho : Kompensasi Finansial dan non finansial tidak berpengaruh terhadap 

kinerja. 

Ha : Kompensasi Finansial dan non finansial berpengaruh terhadap kinerja. 
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a) Hipotesis I 

a. Uji t (t-test) 

Perumusan hipotesis : 

Ho : Kompensasi Finansial dan non finansial secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kinerja. 

Ha : Kompensasi Finansial dan non finansial secara parsial berpengaruh 

terhadap kinerja. 

Uji t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh Kompensasi Finansial 

dan non finansial terhadap kinerja karyawan. 

Dengan rumus: 

t hitung  = 
Sb

b
 

di mana: 

b = koefisien regresi 

Sb = standart deviasi dari variabel bebas 

Sedangkan pada uji t mempunyai kriteria sebagai berikut: 

a. Jika t hitung ≥ t table atau t hitung ≤ -t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

artinya kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan. 

Jika t hitung ≤ t table atau t hitung ≥ -t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

artinya kompensasi finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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b. Jika t hitung ≥ t table atau t hitung ≤ -t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

artinya kompensasi non finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Jika t hitung ≤ t table atau t hitung ≥ -t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

artinya kompensasi non finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

b) Uji F (F-test) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-

sama antara kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Dengan rumus: 

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

1)-(k/ R
2

 2

 

Di mana: 

R2 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = banyaknya sampel 

Penolakannya hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% (taraf 

kepercayaan 95%) dengan kriteria: 

Perumusan hipotesis : 

Ho : Kompensasi Finansial dan non finansial secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja. 
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Ha : Kompensasi Finansial dan non finansial secara parsial berpengaruh 

terhadap kinerja. 

a. Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

ada pengaruh secara simultan antara kompensasi finansial dan non 

finansial terhadap kinerja karyawan. 

b. Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

tidak ada pengaruh secara simultan antara kompensasi finansial dan 

non finansial terhadap kinerja karyawan. 

 

 


