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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menuurut Sugiono (2005:7) jenis penelitian ini termasuk

penelitian survei yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi yang besar

ataupun kecil, tetapi data yang dipelajari merupakan data sampel, diamana data

sampel tersebut diambil dari populasi tersebut dan menggunakan kuisoner

sebagai alat pengumpulan data yang bersifat pokok.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Jl. Tegal Mapan No. 056 – Desa Pakisjajar –

Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (65154). Tempat penelitian tersebut

dipilih dengan pertimbangan bahwa baik informasi data yang dibutuhkan

mudah diperoleh.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Arikunto,2006).

Populasi pada penelitian ini semua karyawan keseluruhan berjumlah 35

karyawan pada CV. Mitrawana Prima Malang.

2. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh suatu populasi tersebut (Sugiono, 2008). Sampel yang akan

digunakan pada penelitian ini adalah semua jumlah populasi yang ada yaitu 35
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karyawan yang ada di CV. Mitrawana Prima Malang. Teknik pengambilan

sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik

pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono,

2007). Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2007)

jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel

penelitian semuanya.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Sugiyono (2014) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat

yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi

operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain

untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau

mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Variabel penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel

independen/bebas dan variabel dependen/terikat, yaitu:

1. Variabel Terikat / Kinerja Karyawan (Y)

Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas (supomo dan indriantoro, 2002;63).

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. Kinerja

karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan kepadanya. Dengan demikian indikator kinerja karyawan

dapa diperinci sebagai berikut:
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( y1.1 ) Kualitas kerja yaitu karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

SOP yang ditentukan perusahaan, karyawan melakukan pekerjaan dengan teliti,

karyawan merupakan seorang pekerja keras dan memiliki tanggung jawab yang

baik terhadap pekerjaan.

( y1.2) Kuantitas kerja yaitu karyawan mampu mencapai target pekerjaan yang

telah ditentukan oleh perusahaan.

( y1.3)Ketepatan waktu yaitu karyawan mampu menyelesaikan project sesuai

dengan batas waktu yang telah ditentukan perusahaan.

2. Variabel Independen / Kompensasi (X1)

Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel lain (supomo dan indriantoro, 2002;63). variabel

independen dalam penelitian ini yaitu kompensasi dan kepuasan kerja.

1) Kompensasi (X1) yaitu imbalan yang diterima para tenaga kerja atau

karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Dengan

demikian indikator kompensasi sebagai berikut :

( x1.1)Gaji yaitu imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan secara

teratur setiap bulannya.

( x1.2) Bonus yaitu upah tambahan karena telah menyelesaikan pekerjaan

sesuai target yang ditentukan karyawan.

( x1.3) Asuransi yaitu pertanggung jawaban perusahaan atas terjadinya

kecelakaan atau kematian selama masa kontrak kerja, maka pihak perusahaan
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akan memberikan jaminan finansial sejumlah sesuai dengan ketentuan yang

diberikan perusahaan.

2). Variabel Independen / Kepuasan Kerja (X2)

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan puas atau tidak puas, senang

atau tidak senang atas pekerjaan yang dilakukan karyawan, dengan demikian

kepuasan kerja secara operasional adalah perasaan puas atau tidak puas,

senang atau tidak senang atas pekerjaan yang dilakukan karyawan yang

meliputi :

( x2.1 ) Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri yaitu karyawan merasa puas

atas pekerjaan yang diberikan, karyawan merasa puas atas tugas yang diberikan

oleh pimpinan.

( x2.2) Kepuasan terhadap kesempatan promosi yaitu karyawan merasa puas

akan promosi yang diberikan perusahaan.

( x2.3) Kepuasan terhadap rekan kerja yaitu puas dengan kerjasama antar rekan

kerja dalam mengerjakan pekerjaan.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu data yang dapat diukur

atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang

dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. (Sugiyono) 2010. Sumber

data yang diperlukan dalam sebuah penelitian adalah sumber data primer dan

sumber data sekunder (Nazir 2003) :

1.Sumber Data Primer
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Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data

kepada pengumpul data (Nazir 2003). Sumber primer ini diperoleh melalui

penyebaran kuisioner yang sesuai dengan indikator kompensasi, kepuasan kerja

dan kinerja karyawan yang nantinya disediakan oleh peneliti diberikan kepada

seluruh karyawan CV. Mitrawana Prima Malang dan juga memalui sesi

wawancara.

2.Sumber Data Sekunder

Data sekunder Umar, 2003:75 Data sekunder pada umumnya berupa bukti,

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dengan rapi. Data sekunder

dalam penelitian ini adalah berasal dari internal perusahaan mengenai

gambaran umum perusahaan, sejarah singkat, laporan kinerja karyawan, data

absensi dan jumlah produksi pada perusahaan CV Mitrawana Prima Malang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan

daftar pertanyaan kepada karyawan CV. Mitrawanna Prima Malang.

Pertanyaan yang diajukan juga merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan

kompensasi, kepuasan dan kinerja karyawan pada perusahaan tersebut.

b. Interview adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara

wawancara secara langsung dengan karyawan di perusahaan tersebut terkait

dengan masalah-masalah yang ada di CV. Mitrawanna Prima Malang.
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G. Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, proses pengolahan data

dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut :

1. Memberikan skala atau bobot dari jawaban-jawaban kuesioner tersebut.

Skala pengukur yang digunakan adalah skala likert, yaitu digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, persepsi, seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial (Sugiyono, 2003:86). Skala ini digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden mengenai Pengaruh Kompensasi dan Kepuasan Kerja

terhadap Kinerja Karyawan CV. Mitrawanna Prima Malang.

Tabel 3 Skala Likert

Jawaban item pertanyaan Skor

Sangat Setuju (SS) 5

Setuju (S) 4

Cukup Setuju (CS) 3

Tidak Setuju (TS) 2

Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Sumber: Sugiono, 2003:88

Tabel 4 Tabulasi Pengukuran Variabel

Pilihan
Jawaban

Sko
r

Variabel

Kompensasi Kepuasan
Kerja

Kinerja
Karyawan

Sangat Setuju 5 Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Setuju 4 Baik Tinggi Tinggi
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Netral 3 Cukup Cukup Cukup

Tidak Setuju 2 Rendah Rendah Rendah

Sangat Tidak
Setuju

1 Sangat
rendah

Sangat Rendah Sangat Rendah

Sumber: data primer 2019 (di olah)

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan bagian penting

setelah mengumpulkan data dari responden. Untuk menjawab perumusan

masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data sebagai

berikut :

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh

antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh Kompensasi (X1)

dan Kepuasan Kerja (X2) terhadap Kinerja karyawan (Y) terhadap CV.

Mitrawana Prima Malang. Adapun rumus regresi linier berganda adalah sebagai

berikut (Sugiyono, 2008:258):

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

Keterangan :

Y : Variabel dependent (kinerja karyawan)

a : Koefisien regresi (konstanta)

b1 : Koefisien regresi kompensasi

b2 : Koefisien regresi kepuasan kerja

x1: Variabel independent (kompensasi)

x2: Variabel independent (kepuasan kerja)
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e : Error

2. Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengetahui dan

menjelaskan bagaimana kompensasi dan kepuasan kerja serta kinerja

karyawan CV. Mitrawana Prima Malang. Kriteria penentuan

kecenderungan jawaban responden di tentukan berdasarkan rata-rata nilai

jawaban yang dihitung menggunakan rentang skala (Umar, 2000). Dengan

rumus rentang skala sebagai berikut:

Keterangan :

Rk :Rentang Skala

M:Jumlah alternative jawaban item

N :Jumlah responden

Maka rentang skala dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

35(5-1 )
Rk=

5

140
Rk=

5

Rs= 28

- Skor terndah : Bobot terendah x jumlah sampel 1 x 35 = 35

- Skor tertinggi : Bobot tertinggi x jumlah sampel 5 x 35 = 175
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Tabel 5 Rentang Skala dan Penilaian Variabel

Rentang
skala

Kompensasi Kepuasan
Kerja

Kinerja
Karyawan

35-63 Sangat buruk Sangat buruk Sangat rendah
64-92 Buruk Buruk Rendah
93-121 Sedang Sedang Cukup
122-150 Baik Baik Tinggi
151-179 Sangat baik Sangat baik Sangat tinggi
Sumber: data primer 2019(di olah)

I. Uji Instrumen

1.Uji Validitas

Menurut Arikunto (2002:168) validitas merupakan suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kebenaran suatu instrumen. Instrumen yang tepat

berarti alat yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu tepat,

dimana instrumen itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur.

Tinggi rendahnya validitas instrumen ditunjukan dengan sejauh mana suatu alat

pengukur itu mengukur suatu data supaya tidak menyimpang dari gambaran

variable yang dimaksudkan agar tercapai kevalidannya.

Menurut Sunyoto (2009:178), bila korelasi tiap faktor positif dan

besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construc yang kuat atau

valid. Menurut Arikunto (2002:170) rumus untuk menguji validitas angket

adalah:

W( )( )

h

Dimana :
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rxy = Koefisien korelasi antara skor item dan skor total

X = Skor item

Y = Skor total

Z N = Sampel (Responden)

2.Uji Reliabilitas

Alat ukur apabila telah dinyatakan valid, selanjutnya reabilitas alat ukur

tersebut diuji. Menurut Arikunto (2002:178) reliabilitas adalah suatu instrumen

dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen tersebut sudah baik.

Pada penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan secara internal, di mana

reliabilitas instrument dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir

yang ada pada instrument dengan teknik tertentu. Untuk mencari reliabilitas

instrument menggunakan rumus Alpha (α), karena instrumen dalam penelitian

ini berbentuk kuisioner (angket) yang skornya merupakan rentangan antara 1-5

dan uji reabilitas menggunakan item total, di mana untuk mencari reabilitas

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Instrumen dikatakan reliabel apabila

nilai alpha lebih dari 0,6 atau mendekati 1 berarti item dinyatakan reliabel.

J. Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk

menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati

kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan,

maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik.
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1. Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel

terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berditribusi normal atau tidak.

Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error ( ) yang

berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang

memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan

pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test of

Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Dasar pengambilan

keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance),

yaitu :

- Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah

normal.

- Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah

tidak normal.

2. Multikolinieritas adalah keadaan di mana pada model regresi

ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar

variabel independen. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas Duwi

Priyatno (2012:151)

3. Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi

yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel

bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Jika terdapat korelasi

yang kuat dimana sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah :

- Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir

- Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.
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Dengan demikian, semakin besar korelasi diantara sesama variabel

independen maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang

dapat mengakibatkan standar error semakin besar pula. Cara yang digunakan

untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat

besarnya nilai variance inflation factor (VIF). Jika VIF dibawah 10 dan

Tolerance Value diatas 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Menurut Danang Sunyoto (2013:88) ada beberapa cara mengatasi

multikolinieritas yaitu:

a.Menghilangkan salah satu atau lebih vaiabel bebas yang mempunyai

koefisien korelasi tinggi atau menyebabkan multikolinieritas.

b.Mengurangi hubungan linier antarvariabel bebas dengan menggunakan

logaritma natural (ln)

c.Menggunakan metode lain misalnya regresi Bayesian dan metode regresi

Ridge.”

3. Uji Heteroskedastisitas situasi heteroskedastis akan menyebabkan

penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran

dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Agar

koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastis

tersebut harus dihilangkan dari model regresi. Dan untuk menguji ada tidaknya

heteroskedastisitas digunakan Uji Gletser yaitu dengan mengkorelasikan

variabel independen terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi. Jika nilai

koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual

signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (variant dari

residual tidak homogen).
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K. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini untuk membuktikan ada atau tidak hubungan yang

signifikan antara kompensasi dan kepuasan kerja terhadap Kinerja Karyawan

CV. Mitrawana Prima Malang. Adapun pengujian terhadap hipotesis yang

diajukan dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pengujian Hipotesis Asosiatif :

1. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan adanya hubungan antar variabel

dalam populasi, melalui data hubungan variabel dalam sampel.

2. Langkah awal pembuktiannya, perlu dihitung koefisien
korelasi

antar variabel sampel, kemudian diuji signifikansinya.

3. Bila penelitian dilakukan pada seluruh populasi maka tidak diperlukan

pengujian signifikansi terhadap koefisien korelasi yang ditemukan.

A. Uji t

Analisis uji t dilakukan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara

individu dapat memberikan pengaruh nyata terhadap variabel terikat. Variabel

bebas memiliki nilai T hitung terbesar merupakan variabel yang dominan

pengaruhnya terhadap variabel terikat nilai T hitung, dihitung berdasarkan

rumus sebagai berikut :

T hitung = sb
b

Keterangan :

B = koefisien
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Sb = standar deviasi

Adapun kriteria pengujian uji t :

a.Jika –t table < t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang

berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independent

terhadap variabel dependent

b. Jika t hitung >t tabel atau t hitung < -t tabel, maka Ho ditolak dan Ha

diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel independent terhadap

variabel dependent

Menurut Sugiyono (2014:240), daerah penerimaan dan penolakan dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Uji Hipotesis Dua pihak

B. Uji F (F-test)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel

independent dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependent.

Nilai F diperoleh dengan rumus :
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F hitung

)1/(21
/2

 knr
kn

R2= koefisien determinan

K = jumlah variabel bebas

n = banyaknya sampel

Ketentuan sebagai berikut :

Ho ditolak dan Ha diterima jika F hitung > F tabel

Ho diterima dan Ha ditolak jika F hitung < F tabel

Hipotesis di atas akan diuji berdasarkan daerah penerimaan dan daerah penolakan

yang ditetapkan sebagai berikut:

- H0 akan diterima jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05

- H0 akan ditolak jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05

Atau dengan cara lain sebagai berikut:

- Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak

- Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima

Gambar 3 Uji F
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