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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di RSUD Ngudi Waluyo Jl. Dr. Soecipto No. 5,  

Wlingi, Beru, Wlingi, Blitar, Jawa Timur 66184. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah survey 

dengan mengambil sampel dari keseluruhan populasi dan pengumpulan data 

menggunakan kuisioner. 

C. Populasi dan Sampel   

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempuanyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2016:80). Penentuan populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

karyawan non PNS bagian SDM RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan total 

karyawan 35 orang. 

2. Sampel 

  Sampel menurut Sugiyono (2016:81), yaitu bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau sampling 

sensus yaitu teknik penentuan sampelnya dari total keseluruhan populasi 

yaitu 35 karyawan. Berikut merupakan jumlah pengambilan sampel dari 

beberapa divisi pada bagian SDM : 
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 Tabel 3.1  

Penentuan Jumlah Responden 

Divisi Jumlah karyawan 

Administrasi Struktural 18 

Administrasi Rawat Inap 9 

Administrasi Rawat Jalan 8 

Total 35 

 

D. Variabel Penelitian  

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen merupakan variabel bebas yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (Sugiyono 2013:39). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah budaya organisasi (X1) dan kepuasan kerja (X2). 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono 2013:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

turnover intention. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah budaya organisasi 

(X1) dan kepuasan kerja (X2).  

a. Budaya organisasi  (X1) adalah nilai-nilai atau norma yang dijadikan 

pedoman oleh anggota organisasi sebagai identitas organisasi. Budaya 

organisasi yang kuat akan membawa organisasi dapat mencapai visi dan 

misi sesuai yang di harapkan. Indikator budaya organisasi (X1) menurut 

Robbins (2006:279), meliputi: 

1) Inovasi dan pengambilan resiko, yang dimana organisasi dapat 

mendorong karyawan untuk berinisiatif dan siap mengambil resiko 

terhadap pekerjaannya. Selain itu bagaimana organisasi 

menghargai tindakan pengambilan resiko oleh karyawan dan 

membangkitkan ide karyawan. 

2) Perhatian terhadap hal-hal rinci, yaitu sejauh mana organisasi dapat 

menerapkan nilai-nilai, aturan-aturan organisasi terhadap karyawan 

sehingga karyawan dapat menunjukkannya sebagai identitas 

organisasi. 

3) Orientasi hasil, yaitu sejauh mana organisasi memusatkan perhatian 

terhadap hasil dan memberikan apresiasi atas hasil kerja karyawan. 
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4) Orientasi orang, dimana bagaimana organisasi membuat keputusan 

manajemen yang memperhitungkan efek dari orang-orang didalam 

organisasi.  

5) Orientasi tim, yaitu organisasi membuat kegiatan kerja yang 

menuntut kerjasama didalamnya, tidak mementingkan 

individualitas. 

6) Keagresifan, sejauh mana organisasi dapat membentuk semangat 

untuk bekerja dan juga kompetitif tidak hanya bersantai-santai. 

7) Stabilitas, yaitu adanya kegiatan organisasi yang dilakukan secara 

rutin untuk mempertahankan stabilitas organisasi.  

b. Kepuasan kerja (X2) adalah tingkat emosional karyawan terhadap suatu 

pekerjaannya, dimana dapat dalam bentuk positif maupun negatif. 

Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya biasanya ditunjukkan 

dengan kesetiaannya pada organisasi dan juga sikap baik terhadap 

organisasi seperti absensi yang jarang, tepat waktu dalam menyelesaikan 

tugas serta dapat memenuhi target perusahaan. Indikator dari kepuasan 

kerja (X2) menurut Luthans (2008:244) meliputi : 

1) Puas dengan pekerjaan itu sendiri, karyawan merasa senang dengan 

pekerjaan yang dilakukannya. 

2) Puas dengan gaji, karyawan merasa gaji yang diterima sebanding 

dengan hasil kerja dan dapat meningkatkan semangat kerjanya. 
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3) Puas dengan kesempatan promosi, karyawan merasa puas dengan 

adanya kesempatan promosi yang diberikan oleh perusahaan. 

4) Puas dengan pengawasan, pimpinan selalu member dukungan 

kepada karyawan sehingga menimbulkan hubungan yang baik 

antara atasan dengan karyawan. 

5) Puas dengan rekan kerja, rekan kerja yang kooperatif merupakan 

sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan 

secara individu. 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah turnover intention. 

Turnover intention merupakan niat keluar karyawan dari organisasi yang 

dilakukan secara sengaja maupun tidak.  Turnover intention memiliki 

konotasi negatif pada suatu organisasi bila hal ini terjadi secara berlebihan 

dan karyawan yang keluar merupakan karyawan kompeten dalam 

organisasi. Indikator turnover intention (Y) menurut Simamora (2004:626) 

meliputi: 

a. Adanya niat untuk keluar 

b. Adanya niat mencari pekerjaan baru  

c. Karyawan membandingkan pekerjaan  

d. Adanya pemikiran untuk keluar  
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F. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif. Data dalam bentuk angka-angka atau dapat dihitung, dan 

diperoleh dari hasil jawaban responden dari kuesioner yang telah 

disebarkan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh peneliti yang diperoleh peneliti melalui survei atau 

pengamatan langsung ke objek penelitian. Data tersebut dapat berupa 

data hasil wawancara dan juga hasil pengisian kuisioner pada karyawan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan, diolah 

dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk tabel-tabel 

atau diagram. Data sekunder dalam penelitian ini adalah gambaran umum 

organisasi, struktur organisasi dan data karyawan. 

G. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu salah satu 

teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan tanya jawab 
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secara langsung dengan pihak yang bersangkutan yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Kuesioner 

Pengumpulan data melalui kuesioner merupakan alat utama dalam 

pengumpulan data yang berupa suatu daftar pertanyaan yang diajukan 

secara tertulis dan disebarkan langsung kepada responden yang akan diteliti.  

H. Teknik Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Skala 

Likert yang digunakan untuk mengukur jawaban responden. Pernyataan-

pernyataan dalam kuisioner dibuat dengan nilai 1 sampai dengan 5 untuk 

mewakili pendapat responden. Alternatif jawaban yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Sangat Tidak Setuju (STS)  

2. Tidak Setuju (TS)  

3. Netral (N) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat Setuju (SS) 

Dimana untuk jawaban pernyataan dari responden dikaitkan dengan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, yang berarti jawaban 

budaya organisasi mempunyai indikasi sangat lemah, kepuasan kerja 

sangat rendah dan turnover intention mempunyai indikasi sangat rendah. 



42 
 

 
 

b. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, yang berarti jawaban budaya 

organisasi mempunyai indikasi lemah, sedangkan kepuasan kerja dan 

turnover intention mempunyai indikasi rendah. 

c. Jawaban Netral (N) diberi skor 3, yang berarti jawaban budaya, kepuasan 

kerja, dan turnover intention mempunyai indikasi cukup dalam 

pengukuran. 

d. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4, yang berarti jawaban budaya organisasi 

mempunyai indikasi kuat, sedangkan kepuasan kerja dan turnover 

intention mempunyai indikasi tinggi. 

e. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, yang berarti jawaban budaya 

organisasi mempunyai indikasi sangat kuat, sedangkan kepuasan kerja dan 

turnover intention mempunyai indikasi sangat tinggi. 

I. Uji Instrumen  

1. Uji Validitas 

Arikunto (2006:145) uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Tinggi rendahnya variabel 

instrumen menunjukkan data yang telah terkumpul sesuai atau tidak. Suatu 

instrumen dinyatakan valid jika mempunyai validitas tingi dan mampu 

mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Penelitian ini menggunakan uji 

validitas dengan software SPSS. Apabila  lebih besar dari pada 

alpha tertentu maka dikatakan signifikan. Kriteria yang ditetapkan adalah 

 (koefisien korelasi) lebih besar dari  (nilai kritis) dengan taraf 
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signifikan 0,05 maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid, rumusnya 

yaitu : 

 

Dimana: 

r = koefisien korelasi, 

X = skor butir 

Y = skor total butir, dan 

N = jumlah sampel (responden). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. 

Relabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk 

pdigunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Sebuah alat ukur dikatakan reliabel apabila pengulangan pengukuran 

untuk subyek penelitian yang sama menunjukkan hasil yang konsisten 

(Arikunto, 2006:147). Penelitian ini menggunakan software SPSS untuk 

mencari reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha, sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

r = Reabilitas Instrumen 

k = Banyaknya pertanyaan 

 = Jumlah varian di kuadratkan 
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 = Jumlah varian total dikuadratkan 

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai alpha > atau = 

0,60.  

J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

variabel yang diteliti yaitu budaya organisasi, kepuasan kerja dan turnover 

intention pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan rumus yaitu : 

       

Dimana :  

Rentang Skala 

n = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap sampel 

Berdasarkan rumus tersebut dan jumlah sampel yang ada maka 

didapatkan perhitungan sebagai berikut: 

 
 = 28 

Berdasarkan perhitungan diperoleh rentang skala sebesar 28, 

dengan demikian skala penelitian setiap kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Rentang Skala Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Turnover Intention 

Rentang 

Skala 

Budaya 

Organsiasi 

Kepuasan Kerja Turnover 

Intention 

35-63 

64-92 

93-121 

122-150 

151-179 

 

Sangat Lemah 

Lemah 

Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Puas 

Sangat Puas 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sanngat Tinggi 

 Sumber : Sugiyono, 2002 

2. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai - nilai variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Adapun rumus 

persamaan regresi linier berganda yang digunakan menurut 

(Sugiyono,2013:121) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y    : Turnover Intention 

a   : Konstanta 

b1dan b2  : Koefisien Regresi 

X1   : Budaya Organisasi 

X2  : Kepuasan Kerja 

e   : error  
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K. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hipotesis yang telah disajikan, penelitian ini menguji 

hipotesis dengan uji F dan uji t: 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh 2 variabel independen 

(budaya organsiasi dan kepuasan kerja) secara simultan terhadap variabel 

dependen ( turnover intention ). Pengujian dengan menggunakan uji 

ditribusi F, yang  dihitung melalui program SPSS.  

F =  

Keterangan: 

R
2 

= koefisien determinasi 

K = jumlah variable independent atau bebas 

n  = jumlah sampel 

F  = koefisien F hitung 

Formulasi hipotesis: 

1) Ho : b1 = b2 = 0, berarti secara simultan tidak ada pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

2) Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0, berarti secara simultan terdapat pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Uji hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut : 

a. Apabila probabilitas < 0,05 maka hipotesis nol (H0) ditolak dan (Ha) 

diterima, artinya variabel bebas secara bersama – sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat pada kesalahan 5% (α = 5%) 
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b. Apabila probabilitas ≥ 0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima dan 

hipotesis alternatif (Ha) ditolak, artinya variabel bebas secara bersama 

– sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada 

kesalahan 5% (α = 5%) 

2. Uji t 

Uji t digunakan menguji signifikan secara parsial pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan cara 

membandingkan besarnya nilat t hitung dengan t tabel. Dimana rumus ttes 

(t hitung) sebagai berikut : 

thitung =  

Keterangan : 

thitung  = koefisien thitung 
b = koefesien regresi 

Sb  = standart deviasi dari variabel bebas 

Formulasi hipotesis 1 : 

H0 : Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan 

Ha : Budaya organisasi berpengaruh terhadap turnover intention karyawan 

Uji hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut : 

a. apabila probalitas < 0,05 atau t hitung > t tabel maka hipotesis nol 

(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya variabel 

bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

pada kesalahan 5% (α = 5%) 
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b. apabila probabilitas ≥ 0,05 atau t hitung ≤ t tabel maka hipotesis nol

(Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak, artinya variabel

bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

terikat pada kesalahan 5% (α = 5%).

Formulasi hipotesis 2 : 

H0 : Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan 

Ha : Kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention karyawan 

Uji hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut : 

c. apabila probalitas < 0,05 atau t hitung > t tabel maka hipotesis nol

(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya variabel

bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

pada kesalahan 5% (α = 5%)

d. apabila probabilitas ≥ 0,05 atau t hitung ≤ t tabel maka hipotesis nol

(Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak, artinya variabel

bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

terikat pada kesalahan 5% (α = 5%).

L. Uji Lebih Besar Pengaruh

Dalam penelitian ini cara untuk menentukan variabel bebas yang berkontribusi terbesar 

terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan standarized coefficients beta 

pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikansi adalah 5% dengan kriteria 

penilaian, dimisalkan nilai koefisien βeta Budaya organisasi (X1) ≤ nilai koefisien 

kepuasan kerja (X2), maka dapat dikatakan variabel kepuasan kerja merupakan variabel 

yang lebih besar  pengaruhnya terhadap turnover intention karyawan pada RSUD Ngudi 

Waluyo Wlingi. 


