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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian terhadap objek yang diteliti. Obyek yang penulis akan teliti 

adalah PT. Adira Finance Kota Pasuruan yang beralamatkan JL. 

Soekarno Hatta, No. 88 C-D, Pasuruan. Pertimbangan bagi penulis 

adalah bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah 

diperoleh. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan 

hubungan antar variabel dengan menganalisis data numerik (angka) 

menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesis. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode survey seperti pendapat 

Sugiono (2015:12) bahwa metode survey adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah 

(bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara, dan 

sebagainya. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segalah sesuatu yang yang terbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
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informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya menurut 

Sugiono (2015:60).Dari permasalahan yang diteliti, terdapat tiga variabel 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Bebas 

a) Kepuasan Kerja 

Menurut Sugiono (2015:61) menyatakan bahwa variabel 

bebas (independen variabel) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel lain. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kepuasan 

kerja teori Smith, Kendal. 

2. Variable Intervening 

b) Komitmen Organisasional 

Menurut Sugiono (2015:63) variabel intervening merupakan 

variabel penyela atau antara variabel independen dengan variabel 

dependen, sehingga variabel independen tidak langsung 

mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel intervening adalah 

komitmen organisasional  teori Allen dan Mayer. 

3. Variabel Terikat 

c) Kinerja Karyawan 

 Menurut Sugiono (2015:61) variabel terikat (dependen 

variabel) merupakan yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 
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karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen adalah kinerja karyawan teori wibowo. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian inidefinisi operasional variabel diperlukan 

adanya indikator-indikator yang harus ditentukan untuk mengukur 

variabel penelitian dan konsep secara akurat. Indikator-indikator variabel 

akan digunakan untuk menentukan item pertanyaan untuk pengisian 

kuisioner bagi para sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun 

definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kepuasan Kerja (X) 

 Kepuasan karyawan merupakan respon emosional yang positif atau 

menyenangkan terhadap pekerjaan. Adapun indikator-indikator 

yang digunakan yaitu: 

a) Perasaan senangtentang pekerjaan itu sendiri (Work it self) (X.1) 

b) Perasaan senangtentang gaji atau upah (pay) (X.2) 

c) Perasaan senangtentang  peluang Promosi (Promotion 

opportunities) (X.3) 

d) Perasaansenang tentang pengawasan (Supervision) (X.4) 

e) Perasaan senangtentang rekan Kerja (Coworkers) (X.5) 

2. Komitmen Organisasional ( Z ) 

 Komitmen Organisasional merupakan sebuah 3 konsep, yaitu 

Affective commitment, Continuance commitment, Normative 

commitment. Adapun indikator-indikator yang digunakan yaitu: 
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a) Keterikatan emosional untuk terlibat dalam perusahaan (Z.1) 

b) Keterikatan emosional untuk tetap bertahan karena 

membutuhkan perusahaan sebagai tempat bekerja (Z.2) 

c) Keterikatan emosional karena faktor kewajiban terhadap 

perusahaan (Z.3) 

3. Kinerja Karyawan( Y ) 

 Kinerja Karyawan dapat dipandang sebagai proses maupun hasil 

pekerjaan. Adapun indikator-indikator yang digunakan yaitu: 

a) Kuantitas  (Y.1) 

b) Kualitas  (Y.2) 

c) Ketepatan waktu  (Y.3) 

E. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif karena penelitian berusaha mendapatkan hasil dari 

penyebaran kuisoner dan dihitung menggunakan SPSS yang merupakan 

data berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian 

maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan 

menggunakan skala likert. 

2. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari perorangan 

atau suatu organisasi secara langsung dari obyek yang diteliti dan 
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untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Data primer dalam 

penelitian ini yaitu berupa wawancara 

danpemberianangket/kuisonerkepadakaryawan yang 

berhubungantentangkepuasankerja, komitmenorganisasional dan 

kinerjakaryawandivisimarketingpada PT. Adira Finance Kota 

Pasuruan. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh 

pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data 

karyawan, data target yang harusdicapaikaryawan dan data realisasi 

yang telahdicapaikaryawan, serta data jumlahnasabah yang 

terlayani oleh karyawan. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

1. Kuesioner 

Menurut Sugiono (2015:199) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Tujuannya untuk mendapatkan informasi, 

menggali keterangan, tanggapan, persepsi, dan pendapat dari responden. 

2. Wawancara  

Menurut Sugiono (2015:194) wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 
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untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

ingin mengetahui hal-hal dari reponden yang lebih mendalam. 

Wawancara merupakan proses tanya jawab baik secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalaui tatap muka 

maupun menggunakan telepon. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiono (2015:240) dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang 

digunakandalampenelitianiniberupagambaryaituhasilfoto yang 

akandiambilketikakaryawansedangmengisikuisoner yang diberikan oleh 

peneliti. 

G. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiono (2015:117) menyatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi 

dalampenelitianiniadalahkaryawandivisimarketingpadaPT. Adira Finance 

Kota Pasuruan sebanyak 61 karyawan.  

2. Sampel  

Menurut Sugiono (2015:118) sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian 
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menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive 

samplingdengan kriteria karyawan yang memiliki masa kerja minimal 5 

tahun. Karyawan yang memiliki masa kerja lama akan memberikan 

penjelasan lebih dalam terkait dengan komitmen organisasional 

dibanding dengan karyawan yang masa kerjanya dibawah 5 tahunyang 

tingkat kesiapan karyawan untuk memberikan usaha terhadap perusahaan 

masih cukup. Adapunsampelpenelitian ini berjumlah 33 karyawan 

divisimarketing. 

H. Teknik Pengukuran Data  

Pada penelitian ini teknik dalam pengukuran data yaitu skala Likert. 

Menurut Sugiono (2015:134) skala Likert merupakan teknik yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Pada penelitian ini setiap jawaban atas 

variabel kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan 

menggunakan sistem skor atau nilai dengan dasar likert, sebagai berikut: 

a. SS : (Sangat Setuju) diberi skor 5 

b. S : (Setuju) diberi skor 4 

c. C : (Cukup) diberi skor 3 

d. TS : (Tidak Setuju) diberi skor 2 

e. STS : (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1 

Tabel3 
Tabulasi Pengukuran Variabel 

PilihanJawab
an Skor 

Variabel 

Kepuasan Kerja Komitmen 
Organisasional 

Kinerja 
Karyawan 

Sangattidaks
etuju 1 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

Tidaksetuju 2 Rendah Rendah Rendah 
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Cukup 3 Cukup Cukup Cukup 
Setuju 4 Tinggi Tinggi Tinggi 

Sangatsetuju 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 
Sumber: Sugiono (2015:134) 

Keterangan : 

a. Skor 1, sebagai jawaban dari kepuasan kerja, komitmen organisasional, 

dan kinerja mempunyai indikasi yang sangat rendah dalam 

pengukurannya. 

b. Skor 2, sebagai jawaban dari kepuasan kerja, komitmen organisasional, 

dan kinerja mempunyai indikasi yang rendah dalam pengukurannya. 

c. Skor 3, sebagai jawaban dari kepuasan kerja, komitmen organisasional, 

dan kinerja mempunyai indikasi yang cukup dalam pengukurannya. 

d. Skor 4, sebagai jawaban dari kepuasan kerja, komitmen organisasional, 

dan kinerja mempunyai indikasi yang tinggi dalam pengukurannya. 

e. Skor 5, sebagai jawaban dari kepuasan kerja, komitmen organisasional, 

dan kinerja mempunyai indikasi yang sangat tinggi dalam 

pengukurannya. 

I. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

Menurut Riduwan (2013:217) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan ayau kesahihan suatu alat . Alat ukur 

yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Untuk 

menghitung validitas alat ukur digunakan rumus Pearson Product 

Moment seperti dibawah ini: 
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Dimana : 

r= Koefesien Korelasi 

n= Jumlah Sampel 

x= Skor tiap butir-butir pernyataan 

y= Total skor 

Untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan itu valid 

atau tidak adalah sebagai berikut : 

a. Jika r hitung ≥ r tabel dan bernilai positif,maka variabel tersebut valid. 

b. Jika r hitung <  r tabel,maka variabel tersebut tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik dan dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan daya yang dapat dipercaya 

juga. Menurut Riduwan (2013:220-221) bahwa uji reabilitas dilakukan 

untuk mendapatkan tingkatan ketepatan (keterandalan atau keajegan) alat 

pengumpul data (instrumen) yang digunakan. Uji reliabilitas intrumen 

dilakukan dengan rumus seperti dibawah ini: 

Rumus : 𝑟𝑟 =  � 𝑘𝑘
𝑘𝑘−1

� �1− ∑𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆
� 

Keterangan : 
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𝒓𝒓 = Reliabilitas instrumen 

k= Jumlah item 

∑Si  = Jumlah varian skor tiap-tiap item 

St  =  Varians total 

Dari rumus diatas dapat pemahaman antara lain: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel, maka data yang digunakan adalah reliabel. 

b. Jika r hitung ≤  r tabel, maka data yang digunakan tidak reliabel. 

J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini rentang skala 

digunakan untuk mengukur bagaimana persepsi atau anggapan karyawan 

tentang kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karywan 

divisi marketing pada PT. Adira Finance Kota Pasuruan. Rentang skala 

merupakan data angka yang diperoleh yang kemudian diartikan sesuai 

dengan alternatif jawaban yang telah ada sebelumnya dan setiap 

pernyataan. Rumus rentang skala seperti ini:𝑅𝑅𝑅𝑅 =  𝑛𝑛  (𝑚𝑚−1)
𝑚𝑚

 

Keterangan : 

Rs = rentang skala 

n  = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh perhitungan 

rentang skala sebagai berikut : 
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Rs = 
33 (5−1)

5
 

= 
132

5
= 26,4 dibulatkan menjadi 26 

Berdasarkan perhitungan rentang skala yang diperoleh sebesar 26 

dengan demikian penentuan skala penelitian tiap kriteria diawali dengan 

menentukan rentang skor terendah dan tertinggi dengan mengalihkan 

jumlah sampel 33 dengan bobot paling rendah dan paling tinggi, didapat 

rentang terendah 33 dan rentang tertinggi 165. Seperti yang ditujukan 

pada table rentang skala dibawah ini: 

Tabel 4 Rentang Skala 

Interval Kepuasan Kerja 
Komitmen 

Organisasional 

Kinerja 

Karyawan 

33 – 58 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

59 – 84 Rendah Rendah Rendah 

85 – 110 Cukup Cukup Cukup 

111 – 136 Tinggi Tinggi Tinggi 

137 – 165 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Sumber: Sugiono (2015:141) 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa: 

a. Untuk nilai rentang skala 33 – 58 menunjukan nilai variabel 

kepuasaan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan 

sangat rendah. 

b. Untuk nilai rentang skala 59 – 84 menunjukan nilai variabel 

kepuasaan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan 

rendah. 
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c. Untuk nilai rentang skala 85 – 110 menunjukan nilai variabel 

kepuasaan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan 

cukup. 

d. Untuk nilai rentang skala 111 – 136 menunjukan nilai variabel 

kepuasaan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan 

tinggi. 

e. Untuk nilai rentang skala 137 – 165 menunjukan nilai variabel 

kepuasaan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan 

sangat tinggi. 

2. Uji AsumsiKlasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan 

untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen 

(terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi 

atau tidak. Untuk menguji normalitas residual digunakan uji 

statistik nonparametik Kolmogorov-Smirnov. Penelitian 

berdistribusi normal apabia memiliki nilai signifikan lebih besar 

dari 0,05 (sig>0,05). 

b. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 
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maka dinamakan pada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedasitisitas 

Menurut Ghozali (2016:139) uji heteroskedasitisitas 

adalah varian tidak homogen. Model regresi yang baik adalah 

yang memenuhi syarat homokesdatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Model dinyatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika probabilitas lebih besar dari taraf 

signifikansi 5%. 

d. Uji Linieritas 

Menurut Ghozali (2016:159), uji linieritas digunakan 

untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah 

benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu 

studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau kubik. 

Dengan uji linieritas akan diperoleh informasi apakah model 

empiris sebaiknya linier, kuadrat atau kubik. 

3. Analisis Jalur 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan path analysis untuk 

melakukan analisis. Menurut Riduwan (2013:2) menyatakan bahwa 

model path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan 

antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung 
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maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas dan variabel 

terikat yaitu: 

a. Pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional 

dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut: Z = a + b1X1+ e 

Keterangan: 

Z =Variabelbebas (KomitmenOrganisasional) yang diproyeksikan 

a= Nilai konstanta 

X1= Variabelbebas (KepuasanKerja) yang 

mempunyainilaitertentuuntukdiprediksikan 

b. Pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan 

dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut: Y = a + bZ + e 

Keterangan: 

Y =Variabelterikat (KinerjaKaryawan) yang yangdiproyeksikan 

a= Nilai konstanta 

Z= Variabelbebas (KomitmenOrganisasional) yang 

mempunyainilaitertentuuntukdiprediksikan 

c. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dirumuskan 

dalam persamaan sebagai berikut: Y = a + b2X2+ e 

Keterangan: 

Y =Variabelterikat (KinerjaKaryawan) yang yangdiproyeksikan 

a= Nilai konstanta 

X2= Variabelbebas (KepuasanKerja) yang 

mempunyainilaitertentuuntukdiprediksikan 
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d. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan melalui 

komitmen organisasional dirumuskan dalam persamaan sebagai 

berikut: Y = a +  b1X1 +bZ + b1X1.bZ+e 

Keterangan: 

Y =Variabelterikat (KinerjaKaryawan) yang yangdiproyeksikan 

b1X1= Koefisienjalur X terhadap Z 

bZ = KoefisienjalurZterhadapY 

X = Variabelbebas (KepuasanKerja) yang 

mempunyainilaitertentuuntukdiprediksikan 

Z= Variabelbebas (KomitmenOrganisasional) yang 

mempunyainilaitertentuuntukdiprediksikan 

e =error akibatdarikekeliruanpengukuranvariabel 

K. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Menurut 

Ghozali (2016:97), uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen.Pengujiandilakukanmenggunakan significance level 0,05 (α = 

5%). Rumus untuk uji t sebagai berikut:  

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆

�� 1−𝑅𝑅𝜌𝜌(𝜌𝜌1𝜌𝜌2)
2 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆

(𝑛𝑛−𝑘𝑘−1)

 

Keterangan:   

𝜌𝜌𝜌𝜌Xi = Koefisien jalur  

𝑅𝑅𝜌𝜌(𝜌𝜌1𝜌𝜌2)
2  = Koefisien determinasi  
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𝑥𝑥𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆   = Nilai diagonal invers matrik korelassi  

k = Banyaknya variabel eksogenus dalam sub-struktur yang 

sedang diuji 

Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t 

tabel, dengan uji t satu arah. Pada akhirnya akan diambil suatu 

kesimpulan H0 ditolak atau Ha diterima dari hipotesis yang telah 

dirumuskan: 

a. Hipotesis 1 

H1.0: Kepuasan kerja tidak berpengaruhsignifikan terhadap 

komitmen organisasional. 

H1.a: Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasional. 

b. Hipotesis 2 

H2.0: Komitmenorganisasional tidak berpengaruhsignifikan 

terhadap kinerjakaryawan. 

H2.a: Komitmenorganiasional berpengaruhsignifikan terhadap 

kinerjakaryawan. 

c. Hipotesis 3 

H3.0: Kepuasankerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerjakaryawan. 

H3.a: Kepuasankerjaberpengaruhsignifikan 

terhadapkinerjakaryawan. 

Dasar pengambilan keputusan uji hipotesisone 

fileddiatasdiperolehdengankriteria, sebagaiberikut: 

H0 ditolak : Jika nilaidari t hitunglebihkecildarinilai t tabel. 
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Ha diterima: Jika nilaidari t hitunglebihbesardarinilai t tabel. 

2. KoefisienJalur 

Menurut Ghozali (2016:243) mengatakan bahwa pengujian 

hipotesis mediasi atau intervening dapat dilakukan dengan dengan uji 

sobel (sobel test), dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh 

tidak langsung X terhadap Y melalui Z yang dihitung dengan rumus 

dibawah ini: 

𝑆𝑆𝑆𝑆 = �𝑏𝑏2𝑆𝑆𝑆𝑆2 + 𝑆𝑆2𝑆𝑆𝑏𝑏2 + 𝑆𝑆𝑆𝑆2𝑆𝑆𝑏𝑏2 

Keterangan: 

Sa = Standart eror X-Z 

Sb = Standart eror Z-Y 

b = Koefisien regresi Z-Y 

a = Koefisien regresi X-Z 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung secara 

parsial, maka dihitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai 

berikut:  

𝑧𝑧 =
𝑆𝑆𝑏𝑏
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏

 

Jika nilai zscore lebih besar dari nilai z mutlak maka secara signifikan 

ada pengaruh tidak langsung antara kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan, yang akan menghasilkan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H4.0: Kepuasan kerja tidakberpengaruhsignifikanterhadap kinerja 

karyawan melalui komitmen organisasional. 

H4.a:Kepuasan kerja berpengaruhsignifikanterhadap kinerja karyawan 

melalui komitmen organisasional. 


