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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di CV. Vicha Agro Industri yang 

beralamatkan di Jln. Nusa Indah No. 102 RT. 11 RW.03 Desa Sananrejo 

Kecamatan Turen Kabupaten Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei. Menurut Sugiyono 

(2016:6) metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah. Survei yang dilakukan peneliti adalah dengan 

melakukan wawancara dan pembagian kuesioner pada responden dengan 

tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan valid. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan CV. Vicha Agro 

Industri yang berjumlah 60 karyawan. 

Pendapat dari Arikunto (2006) yang mengatakan apabila subjeknya 

kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya lebih dari 100 maka sampel 

yang diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dari pengertian di atas 

maka jumlah sampel yang digunakan berjumlah 60 orang. Teknik sampel 

yang digunakan adalah sampling jenuh (sensus), yang merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebaga sampel.
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D. Definisi Operasional  

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

Kinerja merupaka hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan yang sesuai 

dengan tanggung jawabnya terhadap perusahaan. Berikut indikator-

indikator yang digunakan : 

a. Kuantitas 

Banyaknya produk minuman sari apel yang dihasilkan karyawan setiap 

harinya dengan target produksi yang sudah ditentukan perusahaan. 

b. Kualitas 

Mutu baik buruknya dari produk yang dihasilkan karyawan bisa dilihat 

dari kemasan, packing dan kadar kandungan yang ada dalam minuman 

sari apel sesuai yang ditentukan perusahaan. 

c. Ketepatan Waktu 

Terselesaikannya produksi minuman sari apel oleh karyawan pada waktu 

yang sudah ditentukan dan sesuai prosedur perusahaan. 

2. Variabel Independen (X1) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompensasi. 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diterima karyawan karena telah 

menjalankan kewajiban terhadap perusahaan dan berkontribusi terhadap 

perusahaan. Berikut indikator-indikator yang digunakan : 

a. Gaji dan upah 

Ketepatan waktu pembayaran gaji dan kesesuaian gaji yang diterima 

karyawan. 

b. Insentif 
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Pemberian tambahan kompensasi diluar gaji dan upah dari perusahaan 

kepada karyawan. 

c. Tunjangan 

Berbagai bentuk tunjangan yang diberikan kepada karyawan oleh 

perusahaan, misal tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya. 

d. Rekreasi 

Bentuk kegiatan diluar jam operasional kerja untuk liburan dan melatih 

kekompakan karyawan. 

e. Pujian 

Pujian berupa kata-kata terhadap karyawan yang memiliki prestasi baik. 

3. Variabel Independen (X2) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah disiplin. Disiplin 

merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan yang ditetapkan beserta norma-normanya. Berikut indikator-

indikator yang digunakan : 

a. Kehadiran dalam bekerja 

Waktu masuk karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan. 

b. Ketaatan terhadap standar kerja 

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai pekerjaan 

yang diberikan oleh perusahaan. 

c. Kepatuhan terhadap peraturan 

Tepat waktu saat kembali setelah selesai istirahat dan waktu pulang 

bekerja, adanya keterangan saat tidak masuk bekerja dan ketaatan 

pemakaian atribut kerja yang sudah ditetapkan perusahaan. 

d. Tingkat kewaspadaan 
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Ketelitian karyawan dalam melakukan pekerjaan serta perilaku hati-hati 

saat menggunakan segala peralatan dan perlengkapan perusahaan. 

e. Bekerja etis 

Sikap dan tindakan yang sopan terhadap atasan ataupun sesama rekan 

kerja. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data kuantitatif. Dalam data 

ini berbentuk angka-angka yang dapat dihitung dan diperoleh dari hasil 

jawaban responden melalui kuesioner yang telah disebarkan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan secara 

langsung data kepada pengumpul data (Sugiyono,2009:193). Teknik 

yang digunakan peneliti guna mendapatkan data secara primer adalah 

melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada responden. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan dan data-data yang 

dibutuhkan,  peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

sebagai berikut : 

 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari 

responden. Teknik wawancara ini yaitu mengadakan tanya jawab ke 

responden / objek penelitian. 

2. Kuesioner 
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Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data/informasi dengan cara 

memberi seperangkat kumpulan pertanyaan tertulis kepada responden/objek 

penelitian. Tujuan dari teknik ini untuk memperoleh pendapat responden 

mengenai topik penelitian yang sudah ada. 

G. Teknik Pengukuran Data 

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengetahui skor 

pertanyaan. Skala likert merupakan skala yang dipakai untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang/kelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2009:132). Penelitian ini menggunakan sejumlah statement skala 1-

5 yang menunjukan setuju atau tidak setuju terhadap statement tersebut. 

Berikut adalah skor pengukuran dengan skala likert : 

Sangat Tidak Setuju = 1 

Tidak Setuju  = 2 

Ragu-ragu / Netral = 3 

Setuju  = 4 

Sangat Setuju = 5 

H. Uji Instrumen 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai pengumpulan data, 

oleh karena itu kuesioner harus di uji menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai validitas tinggi dan 

mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukan sejauh mana data terkumpul. Menurut 

Arikunto (2010:211) bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Dalam penelitian ini, 
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menggunakan uju validitas dengan metode product moment dengan rumus 

sebagai berikut : 

𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√𝑛 ∑ 2 − (∑ 2){𝑛 ∑ 2 − (∑ 2)}𝑦𝑦𝑥𝑥

 

Keterangan : 

  r : Koefisien korelasi product moment 

  n : Jumlah subjek uji coba 

  ∑ 𝑥      : Jumlah skor butir pertanyaan 

∑𝑥2 : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat 

∑y  : Jumlah skor total 

∑𝑦2      : Jumlah skor total kuadrat 

∑xy   : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Apabila r sudah diketahui, maka selanjutnya membandingkan hasil dari r 

perhitungan dengan r yang terdapat dalam tabel. Jika hasil nilai dari r 

hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha tertentu maka dikatakan 

signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan adalah valid, 

sedangkan apabila r hitung lebih kecil pada r dalam tabel maka instrumen 

itu dinyatakan tidak valid. Kriteria yang diterapkan adalah r hitung 

(koefisien korelasi) lebih besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan 

∞ = 0,05, jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka alat 

tersebut dikatakan valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji 

reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. Pada dasarnya 

sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur 
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tersebut digunakan berulang kali. Dalam penelitian ini, untuk menguji 

tingkat reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach  sebagai berikut 

Sugiyono (2007:177)  :  

r = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏2

𝜎𝜏2
) 

Keterangan : 

r = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏2 = Jumlah varian butir dikuadratkan 

𝜎𝜏2      = Jumlah varian total dikuadratkan 

Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka data yang digunakan adalah 

reliabel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka data yang 

digunakan tidak reliabel. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel 

apabila nilai alpha > atau = 0,6. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai 

variabel yang diteliti. Analisis rentang skala digunakan untuk mengetahui 

kompensasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan CV. Vicha Agro Industri 

dengan menggunakan rumus rentang skala (Umar,2001) sebagai berikut : 

RS= 
𝑛(𝑚−1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS = Rentang skala 

n = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban 

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut : 
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RS = 
60 (5−1)

5
 = 48 

Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel yang diteliti 

adalah sebagai berikut : 

Skor  Kompensasi Disiplin Kerja Kinerja 

60 – 107 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 

108 – 155 Rendah Rendah Rendah 

156 – 203 Cukup Cukup Cukup 

204 – 251 Tinggi Tinggi Tinggi 

252 – 300  Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

Menurut (Indrawati,2016) apabila diperoleh keterangan cukup, maka 

akan dilakukan perhitungan menurut statistik. Dalam statistik, data dengan 

memiliki keterangan cukup maka diintepretasi bias. Berikut adalah rumus 

perhitungan menurut statistik : 

M (median) = Rentang skala : 2 ( 48:2=24 ) hasil nilai tengah adalah 24. 

Kemudian skor rentang skala cukup menunjukan angka ( 156-203 ) 

dilakukan pengurangan dan penjumlahan dengan nilai tengah. Maka hasil 

perhitungan keterangan cukup sebagai berikut: 

a) Hasil perhitungan ( 203-24=179 ), artinya apabila nilai perolehan ≤ 179 

maka memiliki keterangan cukup rendah. 

b) Hasil perhitungan ( 156+24=180 ), artinya apabila nilai perolehan ≥ 180 

maka memiliki keterangan cukup tinggi. 

2. Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis linier berganda dipergunakan untuk menganalis pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2009) 

persamaan analisis linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Y= a + b1.X1 + b2.X2 + e 

Keterangan : 
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Y = Variabel dependen kinerja karyawan 

a = Bilangan konstanta 

b1b2 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

X1 = Variabel independen kompensasi 

X2 = Variabel independen disiplin kerja 

e = Variabel pengganggu 

J. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis 

regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 

terbebas dari penyimpangan. Asumsi klasik meliputi uji normalitas, 

multikolonieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Adapun masing-masing 

pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal 

ataukah tidak (Gozali, 2006). Normalitas data dalam penelitian dilihat 

dengan cara memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot of Regression 

Standardized Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas 

yaitu : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

2. Uji Multikolonieritas 
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Menurut Ghozali (2013:103-104), uji multikolonieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel indepeden. Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat melalui nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF).  

Gejala multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai 

VIF. Bila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 atau 10% dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolonieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Istilah autokorelasidapat didefinisikan sebagai korelasi antar sesama 

urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Untuk dapat mendeteksi adanya 

autokorelasi dalam situasi tertentu, biasanya memakai uji Durbin Watson, 

dengan keputusan nilai durbin watson diatas nilai dU dan kurang dari 4-dU, 

du<dw<4-du dan dinyatakan tidak ada autokorelasi (Simamora,2005) 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain (Ghozali:2006). Heterokedastisitas bearti penyebaran titik 

dan populasi pada bidang regresi tidak konstan. Gejala ini ditimbulkan dari 

perubahan-perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam model regresi. 

Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut sebagai homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. 
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K. Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Menurut Ghozali (2009) uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara 

simultan atau bersama-sama antara variabel independen dalam hal ini yaitu 

variabel kompensasi dan disiplin kerja terhadap variabel dependen yaitu 

kinerja karyawan. Berikut rumus yang digunakan : 

Fhitung = 
𝑅2/(𝑘−1)

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘)
 

Dimana : 

R2   = Koefisien determinasi 

k     = Jumlah variabel bebas 

n     = Banyaknya sampel 

Untuk pengujian hipotesis maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, jadi tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

b. Fhitung  > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, jadi ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel bebas dan terikat. 

2. Uji T 

Menurut Ghozali (2009), analisis ini digunakan untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial atau per variabel, dengan rumus : 

thitung = 
𝑏

𝑆𝑏
 

Dimana : 

b  = koefisien regresi 

Sb    = Standar deviasi dari variabel bebas 

Sedangkan pada uji t mempunyai kriteria sebagai berikut : 
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a. Jika thitung  <  ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya tidak

ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel 

dependen. 

Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya ada pengaruh antara 

variabel independen dan variabel dependen. 
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