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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di PT. Citra Nusantara Energi yang 

beralamat di JL. Letjen. Sutoyo 143, Waru, TELP. (031) 8550858 Sidoarjo, 

Jawa Timur. PT. Citra Nusantara Energi ini merupakan perusahaan yang 

berjalan di penjualan serta pendistribusian gas melalui jaringan pipa. 

B. Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Explanatory Research atau 

penelitian penjelasan, yang mana penelitian ini akan menjelaskan hubungan 

antar variabel melalui pengajuan hipotesis dengan menggunakan data-data 

yang telah di dapatkan peneliti, sedangkan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey, Singarimbun dan Effendi (1989:3) 

Metode penelitian ini menggunakan teknik metode survey yang mana 

peneliti dalam mendapat data-data nya langsung dari sumbernya dengan cara 

mengedarkan kuesioner, observasi langsung di perusahaan dan wawancara, 

Sugiyono (2014:6). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Prosesnya berawal dari teori, selanjutnya diturunkan 

menjadi hipotesis penelitian yang disertai pengukuran dan oprasional konsep.  

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Citra 

Nusantara Energi. kesulurahan populasi berjumlah 53 orang kecuali 
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Direktur Utama dan General Manager jadi berjumlah 50 karyawan. 

Menurut Sugiyono (2014:80) menyatakan bahawa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek atau sbuyek yang mempunyai kualitas 

dan karakterristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulan.  

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini  menggunakan boring sampling atau 

sampling jenuh, berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya 

tidak lebih besar dari 100 orang atau responden, maka penulis mengambil 

100% jumlah karyawan yang ada pada PT. Citra Nusantara Energi. 

Sampel dalam penelitian ini meliputi karyawan dari berbagai departemen 

yang bekerja di PT. Citra Nusantara Energi yang terdiri dari 50 karyawan. 

Menurut Noor (2012:156) boring sampling atau total sampling adalah 

sampel yang mewakili jumlah populasi, biasanya dilakukan jika populasi 

dianggap kecil atau kurang dari 100.  

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel 

independen (X1) kepuasan kerja dan variabel komitmen organisasi (X2) dan 

variabel dependen (Y) kinerja karyawan. Adapun definisi dari setiap variabel 

adalah sebagai berikut:   

a. Variabel dependen/terikat (Y) kinerja adalah hasil yang diperoleh 

seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 
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ketepatan waktu bekerja, pengawasan serta hubungan antar karyawan. 

Dengan demikian indikator kinerja ada 3, yaitu: 

1) Ketepatan waktu bekerja. 

2) Pengawasan. 

3) Hubungan antar karyawan. 

b. Variabel independen/bebas (X) kepuasan kerja adalah ungkapan perasaan  

puas atau tidak puas, senang atau tidak senang mengenai seberapa baik 

pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting bagi karyawan 

seperti pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawasan, dan perilaku 

rekan kerja. Dengan demikian indikator kepuasan kerja ada 5, yaitu:  

1) Perasaan senang/puas terhadap pekerjaan. 

2) Perasaan senang/puas terhadap gaji. 

3) Perasaan senang/puas terhadap promosi. 

4) Perasaan senang/puas terhadap pengawasan. 

5) Perasaan senang/puas terhadap perilaku rekan kerja 

c. Variabel independen/bebas (X2) komitmen organisasi adalah ikatan 

emosional karyawan terhadap organisasi sehingga memunculkan rasa 

kebanggan anggota terhadap organisasi, kesetiaan (Loyalitas) karyawan 

terhadap perusahaan, Kemauan karyawan untuk mengusahakan 

tercapainya tujuan perusahaan. Dengan demikian indikator komitmen 

organisasi ada 3, yaitu: 

1) Rasa Bangga menjadi karyawan. 

2) Kesetiaan (Loyalitas) karyawan terhadap perusahaan. 
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3) Kemauan karyawan untuk mengusahakan tercapainya tujuan 

perusahaan. 

E.   Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif karena peneliti 

berusaha mendapatkan hasil dari penyebaran kuisoner dengan menggunakan 

skala likert dan dihitung menggunakan SPSS. Data dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu peneliti 

peroleh dari hasil penelitian terdahulu, sedangkan data primer yaitu peneliti 

peroleh dari pemberian kuesioner, wawancara dan observasi di perusahaan. 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam peneitian ini ada 3 yaitu: 

1. Pengamatan atau observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan cara 

penelitian secara langsung pada obyek penelitian mengenai pengaruh 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Citra Nusantara Energi. Pada tahap obserasi, peneliti langsung terjun 

lapangan guna memperoleh informasi tambahan dan untuk mengetahui 

kebenaran dari informasi yang didapat dari subjek pada saat observasi. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden 

maupun orang yang bersangkutan dalam bidang sumber daya manusia 

mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.  
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Dalam hal ini, wawancara atau tanya jawab dilakukan dengan 

pihak perusahaan terutama pihak Human Resouce Departemen (HRD) 

dan Direktur Utama PT. Citra Nusantara Energi. Data yang penulis 

kumpulkan dengan metode ini misalnya kinerja karyawan, kepuasan 

kerja yang dirasakan oleh karyawan, komitmen yang diterapkan oleh 

setiap individu hingga insentif yang diterima oleh karyawan dalam setiap 

bulan nya. 

3. Kuesioner  

Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan penyebaran pertanyaan 

kepada responden. kuesioner yang disebarkan berisi pertanyaan 

mengenai Kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja karyawan. 

B. Teknik Pengukuran Data  

Skala yang digunakan dalam penelitian sekarang ini untuk mengukur 

variabel adalah skala likert karena penelitian ini menggunakan statistik 

sehingga peneliti menggunakan skala likert supaya dapat diukur dengan alat-

alat statistik. Indikator yang ditetapkan berasal dari variabel yang diteliti 

sehingga  indikator inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur penelitian untuk 

dijadikan pernyatan ataupun pertanyaan. Jawaban yang diberikan responden 

yaitu dengan merefleksikan secara konsisten dari sikap responden yaitu 

dengan pemberian skor pada setiap jawaban dari kuesioner yang diajukan 

pada responden. Jawaban responden dibagi 5 tingkatan, adapun pengukuran 

dari jawaban skala likert adalah sebagai berikut: 
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        Tabel 3.1 Jawaban Item 

         Sumber: Sugiyono 2014 

 

C. Uji Instrumen  

Data dalam penelitian ini merupakan penggambaran variabel yang 

diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh Karena itu, 

benar atau tidak nya data sangat tergantung oleh baik tidaknya instrument 

sebagai alat pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel apabila data kurang valid dan 

reliabel maka akan berpengaruh terhadap uji hipotesis nya. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari 

instrument (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2013). Teknik untuk menguji validitas empirik menggunakan 

rumus Product Moment, yaitu: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦 = korelasi antara variabel x dan y 

Pilihan Jawaban 

Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 



43 
 

 

𝑛 = Jumlah Responden 

𝑥  = Skor butir instrumen 

𝑦 = Skor total item instrumen 

∑ 𝑦 = Jumlah Skor x 

∑ 𝑦 = Jumlah skor y  

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji 

validitas butir angket adalah: 

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

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

    tidak valid. 

Jika hasil menunjukkan nilai yang signifikan maka masing-

masing indicator pertanyaan adalah valid. Dalam penelitian ini uji 

validitas dilakukan menggunakan program computer SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences).  

2. Uji Reabilitas 

Reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner, suatu 

kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap 

pernyataan adalah konsisten. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 

program komputer SPSS. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan 

dengan koefisien Cronbach’s Alpha menurut Nunnally (1994) dalam 

Ghozali (2013) dengan kriteria : 

a.    Jika nilai alpha > 0,60 maka dapat dikatakan reliabel. 

b. Jika nilai alpha < 0,60 maka dapat dikatakan tidak reliabel. 
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D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan bagian penting 

setelah mengumpulkan data dari responden. Untuk menjawab perumusan 

masalah dalam penelitian ini maka perlu adanya teknik analisis sebagai 

berikut: 

1. Rentang Skala 

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan untuk 

mengetahui Kepuasan kerja, Komitmen Organisasi dan Kinerja 

Karayawan pada karyawan PT. Citra Nusantara Energi. dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Sumber: (Ghozali, 2011) 

keterangan : 

 = Rentang Skala 

  = Jumlah Sampel 

 = Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

 𝑅𝑆 =
50(5−1)

5
= 40 

Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel yang 

diteliti adalah sebagai berikut.  
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Tabel 3.2 Rentang Skala Dan Pengukuran Variabel 

P

a

d

a

 

t

a

bel  3.2 rentang skala dan pengukuran variabel menunjukkn bahwa: 

1) Rentang skala 50-89 dinyatakan bahwa Kepuasan kerja, Komitmen 

organisasi, Kinerja karyawan masuk kategori sangat rendah dan 

sangat lemah.  

2) Rentang skala 90-129 dinyatakan Kepuasan kerja, Komitmen 

Organisasi, Kinerja karyawan masuk kategori rendah dan lemah. 

3) Rentang skala 130-169 dinyatakan bahwa Kepuasan kerja, 

Komitmen Organisasi, Kinerja karyawan masuk kategori cukup.  

4) Rentang skala 170-209 dinyatakan bahwa Kepuasan kerja, 

Komitmen Organisasi, Kinerja karyawan masuk kategori tinggi dan 

kuat. 

5) Rentang skala 210-250 dinyatakan bahwa Kepuasan kerja, 

Komitmen Organisasi, Kinerja karyawan masuk kategori sangat 

tinggi dan kuat. 

No 

Rentang 

skala 

Kepuasan 

kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Kinerja 

Karyawan 

1 50-89 Sangat Rendah Sangat Lemah Sangat Rendah 

2 90-129 Rendah Lemah Rendah 

3 130-169 Cukup Cukup Cukup 

4 170-209 Tinggi Kuat Tinggi 

5 210-250 Sangat Tinggi Sangat Kuat Sangat Tinggi 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh hasil analisis data yang sesuai dengan syarat 

pengujian maka penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik terdiri dari: 

a. Uji Normalitas, Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 

2011). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 

dengan dasar pengambilan keputusan:  

1) Angka signifikasi Uji Kolmogorov-Smirnov Sig >0,05 maka 

data berdistribusi normal. 

2) Angka signifikasi Uji Kolmogorov-Smirnov Sig <0,05 maka 

data tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas, merupakan pengujian yang bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas atau tidak (Ghozali, 2011). Metode untuk menguji 

multikolinearitas yaitu dengan melihat besaran dari nilai tolerance 

dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan dasar 

pengambilan 

   Keputusan sebagai berikut: 

1) Nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. 

2) Nilai tolerance < 0,1. 
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c. Uji Heterokedastistas, merupakan pengujian yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi layak dipakai dalam 

memprediksi variabel terikat dipengaruhi dengan variabel bebas 

(Ghozali, 2011). Gejala heterokedastistas terjadi apabila nilai 

signifikannya < 0,05. 

d. Uji Autokorelasi, merupakan pengujian yang bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2011).  Model regrsi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi, dalam penelitian 

ini uji autokolerasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin 

Watson: 

1) Angka Durbin – Watson dibawah -2 maka ada autokolerasi 

positif. 

2) Angka Durbin – Watson diantara -2 sampai dengan 2 maka 

tidak ada autokolerasi. 

3) Angka Durbin – Watson diatas 2 berarti ada autokolerasi 

negatif. 

1. Regresi Linier Berganda 

Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier 

berganda. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 

satu variabel dependen (Y) yaitu kinerja karyawan, dua variabel 
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independen yaitu Kepuasan kerja (X1) dan Komitmen organisasional 

(X2). Adapun rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut 

(Sugiyono,2014): 

Y = a+b1X1+b2X2+e 

Keterangan : 

Y  : Variabel dependen (Kinerja Karyawan) 

a :  Konstanta Regresi Berganda (Nilai Y apabila X1, X2.....Xn = 0) 

b : Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

X1 : Variabel independen (Kepuasan kerja) 

X2 : Variabel independen (Komitmen organisasional) 

e : Variabel penggangu (error) 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji t  

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

varibel. Ini berarti uji t digunakan untuk menguji signifikan hubungan 

antar variabel independen (Ghozali, 2011). Uji t digunakan untuk 

menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat 

pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Jika probabilitas 

nilai t atau signifikansi <0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. 

Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi >0,50, maka dapat 
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dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.  

Dimana : 

𝑡 =  𝛽𝑛/𝑆𝛽𝑛 

t   = mengikuti fungsi t dengan derajat kebebasan (df) 

𝛽𝑛  = Koefisien regresi masing-masing variabel  

𝑆𝛽𝑛  = standar error masing-masing variabel  

Gambar 3.1 kurva t 

Dasar pengambilan keputusan :   

ii. Jika probabilitas (signifikansi) >0,50 (α) atau t hitung < t tabel 

berarti hipotesa tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak, bila 

dilakukan uji secara parsial. 

iii. Jika probabilitas (signifikansi) <0,50 (α) atau t hitung > t tabel 

berarti hipotesa terbukti maka H0 ditolak Ha diterima, bila 

dilakukan uji secara parsial. 

H1: Kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Citra Nusantara Energi 

Ho Ditolak dan Ha  
Diterima   

Ho Ditolak dan Ha  
Diterima   

  

    

Daerah Pen erimaan   Ho   
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H2: Komitmen organisasional berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Citra Nusantara Energi. 

b. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan 

antara variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel Kepuasan 

kerja dan Komitmen organisasional terhadap variabel dependen yaitu 

kinerja karyawan.  

Dengan rumus: 

𝐹 =
𝑅2/(𝑘 − 1)

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘)
 

Sumber: (Ghozali, 2011) 

Keterangan : 

F = Rasio 

R2 = Koefisien determinasi 

n = Jumlah sampel 

k  = Jumlah variabel bebas  

 

   Gambar 3.2 kurva F 

Dasar pengambilan keputusan : 
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a. Jika probabilitas (signifikansi) >0,50 (α) atau F hitung <F tabel 

berarti hipotesis tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak, bila 

dilakukan uji secara simultan. 

b. Jika probabilitas (signifikansi) <0,50 (α) atau F hitung >F tabel 

berarti hipotesa terbukti maka H0 ditolak Ha diterima, bila 

dilakukan uji secara simultan.  

H3: Kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan PT. Citra Nusantara Energi 


