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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dengan mengambil objek penelitian pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Batu di jalan Panglima Sudirman  nomor 507, 

Batu 65313. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei. Menurut 

(Sugiyono, 2017:6). Metode survey digunakan untuk mendapatkan data 

dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan). Survey yang dilakukan 

oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara dan penyebaran 

kuisioner pada responden atau karyawan yang kemudian dilakukan 

pengolahan data untuk menguji hipotesis. 

 

C. Variabel Penelitian 

1) Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(Sugiyono : 2017) .Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Motivasi (X). 
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2) Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono : 2017). 

Variabel terikat dalam penelitian adalah kinerja karyawan (Y). 

3) Variabel Moderasi 

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat 

dan memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat (Sugiyono : 2017). Variabel moderasi pada penelitian ini adalah 

Kepuasan Kerja (Z). 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang menjadi 

objek penelitian, dan peneltian ini dapat mengetahui dalam variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Berikut definisi 

operasional variabel : 

1. Kinerja (Y) adalah hasil kerja yang dicapai karyawan dalam 

melakukan pekerjaan yang bisa diukur dari kuantitas, kualitas, dan 

ketepatan waktu. 

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah: 

a. Kuantitas kerja (Y1.1) adalah Pekerjaan yang dapat diselesaikan 

pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam suatu periode 

tertentu. 
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b. Kualitas kerja (Y1.2) adalah Hasil kerja pegawai yang baik sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah 

Kota Batu. 

c. Ketepatan waktu (Y1.3) adalah Penyelesaian pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan Badan Keuangan Daerah Kota 

Batu. 

2. Motivasi kerja (X) adalah dorongan yang menggerakkan seorang 

karyawan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang meliputi existence 

needs (kebutuhan eksistensi), relatedness need (kebutuhan 

interpersonal), dan growth needs (kebutuhan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan diri ) di dalam perusahaan. Indikator motivasi kerja 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Dorongan memenuhi kebutuhan eksistensi (X1.1) adalah 

kebutuhan yang berhubungan dengan eksistensi karyawan meliputi 

makan, minum, gaji, dan keamanan kondisi kerja. 

b. Dorongan memenuhi kebutuhan interpersonal (X1.2) adalah 

kebutuhan yang berhubungan dengan interpersonal karyawan 

meliputi kepuasan dalam berinteraksi antar karyawan dalam 

lingkungan kerja. 

c. Dorongan memenuhi kebutuhan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan diri (X1.3) adalah kebutuhan yang berhubungan 

dengan pengembangan karir dan memaksimalkan kemampuan. 
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3. Kepuasan kerja (Z) 

Kepuasan kerja adalah  perasaan senang atau tidak senang, puas atau 

tidak puas  pegawai terhadap pekerjaannya. kepuasan kerja dapat di 

ukur dengan indikator sebagai berikut : 

1. Perasaan perasaan senang atau  puas atas Gaji (Z1.1) ,adalah 

perasaan karyawan  terhadap gaji yang diterima oleh pegawai 

sesuai standar 

2. Perasaan  senang atau  puas atas Promosi Jabatan (Z1.2), adalah 

perasaan  karyawan  terhadap promosi jabatan yang diterimanya  

3. Perasaan senang atau  puas atas Rekan Kerja (Z1.3), adalah 

Perasaan  karyawan  terhadap sikap atau perilaku  rekan  kerja  

terjalin dengan baik. 

4. Perasaan senang atau  puas atas Pekerjaan (Z1.4), adalah 

Perasaan karyawan terhadap pekerjaan yang diterima pegawai 

sesuai dengan bidang keahlian mereka. 

5. Perasaan senang atau  puas atas Atasan (Z1.5) adalah perasaan 

karyawan terhadap  atasan yang baik dan  mau menghargai 

pekerjaan bawahannya. 

 

E. Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka-angka 

baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data 
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kualitatif menjadi data kuantitatif dengan menggunakan skala likert. 

Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena penelitian 

berusaha mendapatkan hasil dari penyebaran kuisioner dan dihitung 

menggunakan SPSS 21. 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui perantara). Dalam penelitian ini untuk mendapat data 

mengenai motivasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan yaitu 

membagi kuisioner kepada karyawan di Badan keuangan Daerah 

Kota Batu secara langsung. 

b. Data sekunder 

Data tersebut diperoleh peneliti yaitu dengan mengutip data yang 

sudah tersedia dalam arsip perusahaan/instansi. Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah gambaran umum, visi misi dan tujuan, 

struktur organisasi, data jumlah dan jabatan karyawan, data target 

dan realisasi belanja daerah kota batu. 

 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 
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(Sugiyono, 2017:80). Dalam penelitian ini populasinya adalah 

karyawan yang berstatus PNS pada Badan Keuangan Daerah  Kota 

Batu yang berjumlah 118  karyawan. 

Tabel 3.1 

 Klasifikasi karyawan 

No Pegawai Jumlah 

1 PNS 118 

Jumlah 118 

  Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2018 

2. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2017), yaitu bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, 

penulis menentukan jumlah sampel yang diambil dari populasi 

menggunakan rumus Slovin: 

  
 

     
 

     Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Populasi 

e = Batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5% , 10%) 

 Berdasarkan  rumus Slovin, maka jumlah sampel yng akan 

digunakan dalam penelitian: 

n = 
   

            
  

n = 57,98 

n = 58 
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 Berdasarkan hasil perhitungan pengambilan sampel menggunakan 

rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 58 karyawan. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan Proportional Random Sampling. 

Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan mengambil subyek 

dari setiap strata/setiap wilayah ditentukan seimbang dengan banyaknya 

subyek dalam masing-masing strata atau wilayah. Berikut perhitungannya: 

Rumus: 
 

 
 x Jumlah Sampel 

Keterangan: n= jumlah karyawan tiap bidang 

         k=jumlah populasi 

Berikut merupakan jumlah pengambilan sampel dari beberapa bagian di 

badan keuangan daerah kota batu: 

Tabel 3.2 

Penentuan Jumlah Responden 

Bagian Jumlah karyawan Kuota yang diambil 

Sekertariat 16 7 

Bidang penagihan 17 9 

Bidang Pendataan 24 12 

UPT Perkantoran 11 5 

Bidang 

Pembendaharaan 

13 7 

Bidang Akuntansi 10 5 

Bidang Anggaran 10 5 

     Bidang Aset 17 8 

Total        118         58 

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2018 

G. Metode Pengumpulan Data 

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dan 

memberikan daftar pernyataan yang telah disiapkan kemudian 

dibagikan kepada setiap responden untuk diisi dan dijawab. 
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2. Dokumentasi pengumpulan data yang diperoleh dari  dokumen-

dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, 

 

H. Pengukuran Variabel 

 Pengukuran variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan 

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

persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial 

(Sugiyono,2017:93). Dengan skala likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator varibel kemudian indikator tersebut dijadikan  

titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. 

Jenis pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner yang digunakan 

bersifat tertutup dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Setiap jawaban 

dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang 

diungkapkan dengan kata-kata. Formulasi skala likert dirancang 

sedemikian mungkin agar responden menjawab dengan berbagai tingkatan 

pertanyaan yang lebih leluasa. 

Dalam penelitian ini setiap jawaban atas variabel  motivasi kerja, 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan menggunakan sistem skor sebagai 

berikut:     
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Tabel 3.3 

 Skala Likert 

 

Skor 

Variabel 

Motivasi Kerja  Kepuasan 

Kerja  

Kinerja  

5 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 

4 Tinggi Tinggi Tinggi 

3 Cukup Cukup Cukup 

2 Rendah Rendah Rendah 

1 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 

        Sumber: Sugiyono, 2017 

Dimana untuk jawaban responden dikaitkan dengan kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

1. Skor 5, berarti jawaban dari motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

mempunyai indikasi sangat tinggi dalam pengukurannya. 

2. Skor 4, berarti jawaban dari motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

mempunyai indikasi tinggi dalam pengukurannya. 

3. Skor 3, berarti jawaban dari motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

mempunyai indikasi cukup dalam pengukurannya. 

4. Skor 2, berarti jawaban dari motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

mempunyai indikasi rendah dalam pengukurannya. 

5. Skor 1, berarti jawaban dari motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

mempunyai indikasi sangat rendah dalam pengukurannya. 

 

I. Metode pengujian instrumen 

1. Uji Validitas  

Untuk mendukung analisis regeresi dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak 

suatu kuesioner. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat 
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menjawab secara cermat tentang variabel yang diukur (Ghozali, 2005), 

uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Uji 

validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r 

tabel untuk degree of freedomd(f)=n –k dengan alpha 0,05. Jika r hitung 

lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan 

tersebut dikatakan valid. Kriteria penilaian uji validitas adalah:  

a. Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid.   

b. Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner 

tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel 

dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang 

digunakan lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2005).  

Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliabel hanya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang 

sama, selama aspek yang diukur dalam dari subjek memang belum 

berubah. Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable akan 

dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan computer 

program SPSS. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah : 

a. Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut reliabel. 

b. Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel. 
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J. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Rentang Skala 

Digunakan untuk mengetahui Motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Untuk menentukan 

rentang skala menggunakan rumus sebagai berikut: 

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 = 
        

 
 

= 
   

 
 

= 46,4 

 Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 46, 

dengan demikian penentuan skala penelitian tiap kriteria adalah: 

Tabel 3.4 

Rentang Skala Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

 

Rentang 

Skala 

Motivasi kerja Kepuasan kerja Kinerja  

58-104 

105-150 

151-195 

196-240 

241-290 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 



38 
 

 
 

    Keterangan: 

a) Rentang skala, 58-104 dinyatakan bahwa nilai variabel  Motivasi kerja, 

sangat rendah, sedangkan kepuasan kerja dan kinerja masuk kategori 

sangat rendah. 

b) Rentang skala, 105-150 dinyatakan bahwa nilai variabel Motivasi kerja, 

rendah, sedangkan kepuasan kerja dan kinerja masuk kategori rendah. 

c) Rentang skala, 151-195 dinyatakan bahwa nilai variabel Motivasi kerja, 

sangat cukup, sedangkan kepuasan kerja dan kinerja masuk kategori 

cukup. 

d) Rentang skala, 196-240 dinyatakan bahwa nilai variabel Motivasi kerja, 

tinggi, sedangkan kepuasan kerja dan kinerja masuk kategori  tinggi. 

e) Rentang skala, 241-290 dinyatakan bahwa nilai variabel Motivasi kerja, 

sangat tinggi, sedangkan kepuasan kerja dan kinerja masuk kategori 

sangat tinggi. 

2. Analisis Regresi  

Analisis Regresi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara untuk menguji pengaruh (variabel bebas) Motivasi 

terhadap (variabel terikat) kinerja dengan mempertimbangkan (variabel 

moderasi) kepuasan kerja: 

a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan motivasi 

(X) terhadap kinerja (Y) menggunakan persamaan regresi 

sederhana sebagai berikut: 

Y= a + bX + e 



39 
 

 
 

Keterangan: 

Y = Kinerja 

a = konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X = 0 

b = Arah koefisien regresi 

X= Motivasi 

e = Standart Error 

 Jika koefisien b bernilai positif, maka bisa diartikan bahwa 

antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat korelasi positif 

atau searah. Dengan maksud lain, peningkatan atau penurunan 

variabel bebas diikuti dengan kenaikan atau penurunan variabel 

terikat. Sedangkan jika koefisien b bernilai negatif, maka 

menunjukkan arah yang berlawanan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Dengan maksud lain, setia peningkatan 

variabel bebas akan diikuti dengan penurunan variabel terikat 

atau sebaliknya. 

b. Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)  

 Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan 

pendekatan analisis 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. 
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 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi kerja 

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 motivasi) 

b1  = Koefisien Regresi 

e = Standart Error 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap 

kinerja yang dimoderasi oleh kepuasan kerja, sebagai berikut : 

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

Keterangan : 

a = Nilai konstanta 

Y = Variabel Critririon (variabel kinerja) 

X1 = Variabel Predictor (variabel motivasi) 

b = Koefisien Regresi 

Z = Variabel Moderator (variabel kepuasan kerja) 

X1 *Z= Variabel motivasi * Variabel kepuasan kerja 

e = Standart Error 
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K. Uji Hipotesis 

   Berdasarkan hipotesis yang telah disajikan, penelitian ini menguji hipotesis 

dengan uji f dan R square : 

a. Hipotesis 1 

Ho : motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Ha : motivasi berpengaruh terhadap kinerja. 

Hipotesis 1 menyatakan motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Diuji dengan uji F 

sebagai berikut :  

1)    Jika          ≥        maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini 

berarti variabel motivasi berpengaruh terhadap kinerja. 

2) Jika          <       maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ini 

berarti motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

b. Hipotesis 2 

Ho : kepuasan kerja tidak memoderasi pengaruh motivasi terhadap 

kinerja. 

Ha : kepuasan kerja memoderasi pengaruh motivasi terhadap kinerja.  

Hipotesis 2 menyatakan kepuasan kerja memoderasi motivasi 

terhadap kinerja karyawan Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Diuji 

dengan menggunakan uji moderasi untuk melihat apakah kepuasan 

kerja memoderasi pengaruh motivasi terhadap kinerja dengan 

membandingkan koefisien determinasi hipotesis ke 1 dan hipotesis ke 

2 sebagai berikut : 
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1) Jika    (hipotesis ke 2) <   (hipotesis ke 1), maka Ho ditolak.

Ini berarti kepuasan kerja tidak memoderasi pengaruh motivasi

terhadap kinerja.

2) Jika    (hipotesis ke 2) ≥    (hipotesis ke 1), maka Ho diterima.

Ini berarti kepuasan memoderasi pengaruh motivasi terhadap

kinerja.




