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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang 

tepatnya pada Jl. Manggar atas no 31A Lowokwaru Malang. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan bagian data yang berkenaan dengan 

angka-angka yang masih memerlukan pengelolaan dan analisis untuk 

kepentingan penelitian yaitu jumlah karyawan CV. Dwi Putra Perkasa 

Garment Malang yang dijadikan populasi dan proses perhitungannya.  

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, 

skema, dan gambar berkaitan dengan informasi yang relevan dengan 

kepentingan penelitian. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah 

keberadaan lokasi penelitian, tugas pokok dan fungsi masing-masing 

karyawan CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung 

dari sumber penelitian melaui melalui kuesioner dan wawancara sesuai 
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dengan kebutuhan dalam penelitian ini yaitu yang berhubungan dengan 

kepuasan, komitmen organisasi dan turnover intention karyawan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh 

berbagai instansi lain (Situmorang dan Lufti, 2011). Penelitian ini 

memperoleh data sekunder dari dokumen-dokumen CV. Dwi Putra 

Perkasa Garment Malang seperti gambaran umum perusahaan, 

falsafah, visi, misi perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas 

karyawan, kegiatan usaha, dan gambaran umum responden. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara bertanya langsung (secara lisan) kepada responden. Sebelum 

menyebarkan kuesioner setidaknya peneliti melakukan wawancara dengan 

responden. Di samping itu wawancara dilakukan untuk melengkapi atau 

mendukung data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. 
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D. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang di definisikan 

secara operasional sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian. Dalam 

definisi oprasional variabel diperlukan indikator-indikator dan item pertanyaan 

yang harus ditentukan untuk mengukur variabel penelitian dan konsep secara 

akurat. Indikator-indikator ini digunakan untuk menentukan item pertanyaan 

untuk pengisian kuesioner bagi para sampel yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. 

1. Kepuasan Kerja (X1)

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan senang atau tidak senang

seorang karyawan tentang pekerjaannya, gaji, promosi, pengawasan dan

rekan kerja. Indikator kepuasan kerja:

a. Perasaan tentang pekerjaan itu sendiri adalah sumber utama kepuasan,

dimana pekerjaan tersebut memberikan tugas yang menarik,

kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menerima tanggung

jawab dan kemajuan untuk karyawan.

b. Perasaan tentang gaji adalah keadilan dalam pemberian imbalan atau

jasa antara sesama karyawan CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang.

c. Perasaan tentang promosi adalah kesempatan yang diberikan kepada

karyawan CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang untuk

mendapatkan kemajuan dalam pekerjaannya.

d. Perasaan tentang pengawasan adalah kemampuan perusahaan untuk

memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku.
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e. Perasaan tentang rekan kerja adalah sejauh mana rekan kerja 

bersahabat, berkompeten, dan memberikan dukungan di CV. Dwi 

Putra Perkasa Garment Malang. 

2. Komitmen Organisasi (X2) 

Komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai 

anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha kerasa sesuai 

keinginan organisasi dan keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan 

tujuan organisasi. Indikator komitmen organisasi adalah: 

a. Komitmen afektif adalah keterikatan emosional karyawan CV. Dwi 

Putra Perkasa Garment Malang, dan keterlibatan dalam organisasi 

b. Komitmen kelanjutan adalah komitmen berdasarkan kerugian 

karyawan ketika ia meninggalkan pekerjaan pada CV. Dwi Putra 

Perkasa Garment Malang seperti kehilangan senioritas atas promosi 

atau benefit. 

c. Komitmen normatif adalah perasaan wajib karyawan untuk tetap 

berada dalam CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang.  

3. Turnover intention (Y) 

Turnover intention adalah keinginan seseorang untuk meninggalkan 

perusahaan  dan mencoba untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik 

dari sebelumnya. Indikator pengukuran tersebut terdiri atas: 

a. Niat untuk keluar dari pekerjaan  

Niat untuk keluar karyawan CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang 

yang mulai tidak nyaman dengan pekerjaannya. 
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b. Keinginan mencari lowongan pekerjaan di tempat lain 

Kondisi karyawan CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang yang 

menginginkan pekerjaan yang baru. 

c. Membandingkan pekerjaan saat ini dengan pekerjaan lain  

Karyawan CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang berpikir 

menemukan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijelaskan oleh seorang 

peneliti dalam penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini seluruh 

karyawan bagian produksi CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang yang 

memiliki masa kerja lebih dari satu tahun yang berjumlah 33 karyawan. 

Pemilihan bagian produksi sebagai populasi penelitian dikarenakan bagian 

produksi merupakan pusat kegiatan konveksi, sehingga memiliki banyak 

permasalahan dalam sumber daya manusianya yang menarik untuk diteliti.  

2. Sampel  

Menurut Arikunto (2009:120) sampel merupakan bagian dari populasi. 

Penarikan sampel penelitian, yaitu untuk sekedar kira-kira maka apabila 

subjeknya kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitianya merupakan penelitian populasi. Berdasarkan pengertian 

diatas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah karyawan 

bagian produksi CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang yang memiliki 

masa kerja lebih dari satu tahun berjumlah 33 orang.  Teknik sampling 
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yang digunakan pada penelitian ini ialah total  sampling. Total sampling 

menurut Sugiono (2007) adalah teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. 

 

F. Pengukuran Data 

Teknik pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti untuk 

memberikan jawaban pada setiap item jawaban adalah dengan menggunakan 

skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti 

yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyatan atau pertanyaan (Sugiyono, 

2011).  

Tabel 3.1. Pemeringkatan Skala Likert 

Pilihan Jawaban Skala 
Kepuasan 

kerja  

Komitmen 

Organisasi 
Turnover 

Sangat Setuju 5 Sangat puas  Sangat tinggi  Sangat Tinggi  

Setuju 4 puas Tinggi Tinggi 

Netral 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Tidak puas Rendah Rendah 

Sangat Tidak Setuju 1 
Sangat tidak 

puas 

Sangat rendah Sangat rendah 
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G. Uji Instrumen 

1. Validitas Data 

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat ke 

validan suatu instrument (Suharsimi, 2006). Pada penelitian ini 

menggunakan uji validitas dengan metode product moment dengan rumus 

sebagai berikut: 

 Apabila rhitung ≤ rtabel maka tidak terdapat data yang valid sedangkan 

apabila rhitung  > rtabel terdapat data yang valid Nilai rhitung dapat diperoleh 

berdasarkan rumus sebagai berikut: 

  2222 )(.)(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy






 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi skor buir soal dan skor total 

x  = skor butir 

y  = skor total 

n  = jumlah sampel 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Suharsimi (2006) reliabilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik, 

dengan demikian reliabilitas menunjuk pada tingkat keterhandalan sesuatu. 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur.  Rumus yang 
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digunakan untuk mencari reliabilitas dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rumus Cronbach Alpha. 

Rumus Cronbach Alpha yaitu : 








 












2

2

1

2

1
11

x

x

S

SS

K

K
r

 

 

Keterangan : 

  r11 = koefisien reliabilitas 

  K = jumlah butir kuesioner 

  
2

1S  = jumlah varian sekor-skor butir 

  
2

xS  = varian skor kuesioner 

Apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah reliabel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil jika 

dibandingkan dengan r tabel, maka data yang dipergunakan tidak reliabel. 

 

H. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Rentang Skala 

Digunakan untuk mengukur kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 

turnover intention pada Dwi Putra Perkasa Garment Malang. Untuk 

menentukan / rentang skala menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
m

mn
Rs

1


 

Dimana : 

 RS = Rentang Skala 
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 n = Jumlah Sampel 

 m = Jumlah Alternatif Jawaban Tiap Item 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 
26

5

1533



sR  

 Dengan nilai rentang skala tersebut dapat dibuat tabel penilaian 

variabel yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 

Penilaian Variabel Berdasarkan Hasil dari Rentang Skala 

  Rentang 

Skala 

Komitmen 

Organisasi  
Kepuasan Kerja 

Turnover 

intention 

33-59 Sangat Rendah Sangat Tidak Puas Sangat rendah 

60-86 Rendah Tidak Puas Rendah 

87-112 Cukup Cukup Puas Cukup  

113-138 Tinggi Puas Tinggi 

139-165 Sangat Tinggi Sangat Puas Sangat tinggi 

 

 Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa: 

a. Untuk skor 33-59 menunjukkan nilai rentang skala jawaban responden 

pada tingkat sangat tidak puas / sangat rendah. 

b. Untuk skor 60-86 menunjukkan nilai rentang skala jawaban responden 

pada tingkat tidak puas / rendah. 

c. Untuk skor 87-112 menunjukkan nilai rentang skala jawaban 

responden pada tingkat cukup puas / cukup. 

d. Untuk skor 113-138 menunjukkan nilai rentang skala jawaban 

responden pada tingkat puas / tinggi. 
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e. Untuk skor 139-165 menunjukkan nilai rentang skala jawaban 

responden pada tingkat sangat puas / sangat tinggi. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Model ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh antar kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi terhadap turnover intention baik secara 

simultan maupun secara parsial (Ghozali, 2013). Teknik pengolahan data 

menggunakan program aplikasi Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) versi 16. Secara umum bentuk regresi yang diperoleh dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y = Turnover intention 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi variabel Kepuasan kerja 

b2 = Koefisien regresi variabel komitmen organisasi 

X1 = kepuasan kerja  

X2 = komitmen organisasi 

e = Standar eror 

3. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang menyatakan bahwa variabel kepuasan dan komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap turnover intention secara parsial diuji 

menggunakan uji t. Hipotesis yang menyatakan bahwa kepuasan dan 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intention secara 



48 
 

simultan diuji menggunakan uji F. Sedangkan hipotesis yang menyatakan 

bahwa kepuasan paling berpengaruh terhadap turnover intention diuji 

menggunakan uji dominasi. 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji signifikan secara bersama-sama 

(simultan) variabel bebas (kepuasan kerja, komitmen organisasi) 

terhadap variabel terikat (turnover intention), yaitu dengan cara 

membandingkan besarnya nilai Fhitung dengan besarnya nilai Ftabel. 

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

1)-(k/ R
2

 2

 

Keterangan : 

F = nilai uji signifikan secara bersama-sama 

 = nilai koefisien determinasi 

k = jumlah variabel independen 

n = jumlah sampel 

Untuk pengaruh variabel independent berpengaruh positif terhadap 

varabel dependent maka : 

1) Ho diterima dan Ha ditolak jika F Hitung ≤ F tabel, sehingga tidak ada 

pengaruh yang signifikan secara simultan dari kepuasan kerja, komitmen 

organisasi terhadap Turnover intention = 5% (α=5%)  

2) Ho ditolak dan Ha diterima jika F hitung > F tabel, sehingga ada 

pengaruh yang signifikan secara simultan dari kepuasan kerja, komitmen 

organisasi terhadap Turnover intention. 
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b. Uji t 

Digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial, pengujian 

ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan atau keberartian 

setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya dalam sebuah model 

regresi. Uji t menguji apakah suatu hipotesis di terima atau ditolak, 

dimana untuk ketentuan pada uji t ini adalah sebagai berikut :  

thitung  = 
Sb

b
 

Keterangan  

t-hitung = Nilai t 

r   = Nilai koefisien korelasi 

n   = Jumlah sampel 

1) Ho = 0 ;  berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari 

Kepuasan Kerja atau komitmen organisasi terhadap Turnover 

intention karyawan Dwi Putra Perkasa Garment Malang. 

2) Ha ≠ 0 ;   berarti ada pengaruh yang berarti dari Kepuasan 

Kerja atau kompennsasi terhadap Turnover intention karyawan 

Dwi Putra Perkasa Garment Malang. 

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana 

yang ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai t-hit  dengan nilai t-tabel  jika : 

1) Jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel ; maka Ho di tolak dan Ha diterima, 

yang berarti kepuasan kerja atau komitmen organisasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap turnover intention = 5% (α=5%) 
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2) Jika -thitung > -ttabel atau thitung < ttabel ; maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

berarti kepuasan kerja atau komitmen organisasi tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap turnover intention. 

c. Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent. Nilai R2 

besarnya antara 1 ( 0 < R2 < 1). Nilai R yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel dependent terbatas. Sebaliknya nilai R2 yang 

mendekati 1 menandakan variabel-variabel independent memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel depenndent. 

( Ghzali: 2007 ) 

d. Uji Dominasi 

Menurut Ghozali (2011:88) Uji Dominan digunakan untuk 

mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Untuk menentukan variabel bebas yang paling 

menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai variabel terikat 

dalam suatu model regresi linier, maka gunakanlah koefisien Beta 

(Beta Coefficient). Koefisien tersebut disebut standardized coefficient. 

Untuk mengetahui Kepuasan Kerja atau komitmen organisasi 

yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Turnover 

intention maka digunakan uji Standardized Beta Coefficients dengan 

melihat nilai Standardized Beta Coefficients yang paling besar. 
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Keuntungan dengan menggunakan standardized beta adalah mampu 

mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variable independen. 

Apabila  X1 > X2 maka dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja (X1) 

paling dominan mempengaruhi turnover intention  begitu juga 

sebaliknya, jika X2 > X1 maka dapat dikatakan bahwa komitmen 

organisasi (X2) paling dominan mempengaruhi turnover intention. 


