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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV Indonesia Jersey yang berlokasi di

Perum Dirgantara C4 - 12,16 Sawojajar, Malang.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanasi (explanatory

research), yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data sedemikian rupa

untuk menjelaskan hubungan sebab akibat (kausal) antara variabel-variabel

malalui pengujian hipotesis sehingga memungkinkan diperoleh suatu

kesimpulan (Singarimbun dan Effendi, 2011:3)

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2010:115). Populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh

karyawan CV Indonesia Jersey sebanyak 40 orang.
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2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi. Apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik

diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi,

dan jika jumlah subjeknya lebih dari 100 maka diambil antara 10% - 20%

atau 20% - 30% atau lebih (Arikunto, 2010:107). Jumlah sampel pada

penelitian ini sebanyak 40 karyawan.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik

sensus atau total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan

sampel yang sama dengan jumlah populasi yang ada (Arikunto, 2010:120).

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi

variabel yang dapat diukur (Indriantoro dan Supomo, 2011:69). Variabel-

variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada

penelitian ini yang dinotasikan dengan huruf (Y) adalah loyalitas karyawan.

Loyalitas karyawan adalah karyawan yang berkomitmen terhadap

keberhasilan organisasi dan percaya bahwa bekerja di perusahaan ini adalah

pilihan yang terbaik.
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Loyalitas karyawan diukur melalui indikator, yaitu:

a. Lama kerja, yaitu masa kerja yang telah ditempuh karyawan sehinggan

karyawan tersebut tidak berencana untuk mencari kerja ditempat lain.

Item dari indikator ini adalah:

1) Berniat untuk bekerja selamanya diperusahaan ini

2) Tidak mempunyai rencana untuk mencari kerja di tempat lain

3) Merasa berat untuk pindah kerja

b. Kepercayaan karyawan, yaitu kepercayaan dari perusahaan yang tidak

lepas dari kepercayaan perusahaan terhadap karyawan itu sendiri untuk

melaksanakan pekerjaannya. Item dari indikator ini adalah:

1) Percaya kepada perusahaan

c. Peran serta karyawan, yaitu bentuk peran serta anggota organisasi dalam

menggunakan tenaga dan pikiran serta waktunya dalam mewujudkan

tujuan organisasi pada perusahan yang bersangkutan. Item dari indikator

ini adalah:

1) Berusaha menjaga nama baik perusahaan

2) Berusaha memperoleh hasil kerja yang maksimal

d. Kebanggaan karyawan, yaitu kebanggaan dalam diri dan akan tetap

menjaga nama baik organisasi dimata orang luar. Item dari indikator ini

adalah:

1) Menceritakan pekerjaannya kepada orang lain

2) Menceritakan perusahaan tempatnya bekerja
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2. Variabel Bebas (Independen Variabel)

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi

atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen

(terikat). Variabel bebas pada penelitian adalah Leader Member Exchange

(X). Leader Member Exchange adalah peningkatan kualitas hubungan

antara supervisi dengan karyawan akan mampu meningkatkan kerja

keduanya

Leader Member Exchange diukur melalui indikator, yaitu:

a. Afeksi, yaitu bentuk kepedulian, yang demikian mungkin saja dapat

ditunjukkan dalam suatu keinginan untuk melakukan hubungan yang

menguntungkan dan bermanfaat, seperti antar sahabat. Item dari

indikator ini adalah:

1) Cocok dengan atasan saya sebagai seorang pribadi karena kesamaan

hobby

2) Bekerjasama dengan baik agar menjadi orang yang paling disenangi

oleh atasan

b. Loyalitas, yaitu kesetiaan penuh terhadap seseorang secara konsisten dari

satu situasi ke situasi yang lainnya. Item dari indikator ini adalah:

1) Memiliki keinginan untuk membela atasan pada saat menghadapi

situasi sulit

2) Merasa dibela oleh atasan apabila menghadapi situasi yang sulit

c. Kontribusi, yaitu persepsi tentang kegiatan yang berorientasi pada tugas

di tingkat tertentu antara setiap anggota untuk mencapai tujuan bersama. .

Item dari indikator ini adalah:
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1) Bersedia untuk memberikan usaha ekstra demi mencapai tujuan kerja

2) Bersedia untuk memberikan usaha yang lebih dari usaha yang

dibutuhkan secara normal untuk mencapai tujuan kerja

d. Penghormatan profesional, yaitu persepsi mengenai sejauh mana setiap

hubungan timbal balik telah memiliki dan membangun reputasi di dalam

atau luar organisasi, melebihi apa yang telah ditetapkan di dalam

pekerjaan. Item dari indikator ini adalah:

1) Merasa dihargai oleh atasan atas keterampilan pekerjaan yang saya

miliki

2) Merasa dihormati oleh atasan atas profesionalitas kerja yang saya

miliki

3. Variabel Mediasi

Variabel mediasi adalah variabel antara yang mempengaruhi

hubungan variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen)

menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel mediasi dalam penelitian

ini adalah kepuasan Kerja (Z). Kepuasan kerja adalah sekumpulan perasaan

dan keyakinan yang dimiliki oleh seorang karyawan tentang pekerjaan,

rekan kerja, atasan, dan gaji.

Kepuasan kerja diukur melalui indikator, yaitu:

a. Pekerjaan itu sendiri, yaitu sejauh mana pekerjaan menyediakan

kesempatan seseorang untuk belajar memperoleh tanggung jawab dalam

suatu tugas tertentu dan tantangan untuk pekerjaan yang menarik. Item

dari indikator ini adalah:

1) Menyukai pekerjaan dibidang yang saya tekuni
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b. Rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja secara tehnis cakap dan

secara sosial mendukung tugas rekan kerja lainnya. Item dari indikator

ini adalah:

1) Memiliki kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja

c Atasan, yaitu kepuasan hubungan fungsional antara atasan dengan

bawahan berjalan dengan baik sesuai keinginan karyawan. Item dari

indikator ini adalah:

1) Atasan memberikan perhatian pada kemajuan kerja karyawannya

d. Gaji, yaitu gaji yang diperoleh seseorang sebanding dengan usaha yang

dilakukan dan sama dengan upah yang diterima oleh orang lain dalam

posisi kerja yang sama. Item dari indikator ini adalah:

1) Gaji atau upah yang saya terima sesuai dengan harapan saya

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari perusahaan

yang menjadi obyek penelitian. Data ini mengenai LMX dan kepuasan kerja

serta loyalitas karyawan yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner

kepada karyawan di CV. Indonesia Jersey Malang.

2. Data sekunder

Data sekunder meliputi data tentang kondisi perusahaan mengenai masalah

struktur organisasi, jumlah karyawan dan aktivitas operasional perusahaan.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan

oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2011:69). Teknik

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden.

Mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner yaitu dengan

cara kuesioner berikan kepada karyawan CV Indonesia Jersey Malang, dalam

hal ini responden hanya menjawab dengan cara memberi tanda centang pada

alternatif jawaban yang disediakan.

G. Teknik Penskalaan Data

Teknik penskalaan data yang digunakan adalah skala Likert. Skala

Likert merupakan skala yang dikembangkan melalui metode Likert, dimana

subyek harus diindikasikan berdasarkan tingkatannya berdasarkan berbagai

pernyataan yang berkaitan dengan perilaku suatu obyek. Skala Likert

dilambangkan dari skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Jawaban responden

dibagi menjadi 5 kategori skala Likert yaitu sebagai berikut:

1. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5

2. Jawaban Setuju diberi skor 4

3. Jawaban Netral diberi skor 3

4. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1
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H. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan valid atau tidaknya

suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti

secara tepat (Arikunto, 2010:168). Pengujian validitas menggunakan rumus

korelasi product moment dengan rumus:

rxy =
2222 Y)(-Y.n.X)(-X.n

Y)(.X)(-XY.n





Keterangan:

rxy = Koefesien korelasi product moment

n = Jumlah sampel

x = Skor butir

y = Skor total

Pengujian validitas menggunakan nilai koefisien Corrected Item-

Total Correlation [r-hitung], dengan kriteria:

a. Jika nilai r-hitung > r-tabel, maka dinyatakan valid

b. Jika nilai r-hitung < r-tabel, maka tidak valid dan dan harus dihilangkan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana instrumen

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas instrumen dalam

penelitian ini menggunakan rumus alpha cronbach (Arikunto, 2010:196),

yaitu:
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Keterangan:

rii = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

Σ 2
b = Jumlah varian butir

2
t = Variasi total

Arikunto (2010:171) menjelaskan, keputusan uji reliabilitas

ditentukan dengan kriteria

a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0.60 maka reliabel.

b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0.60, maka tidak reliabel.

I. Teknik Analisis Data

1. Rentang Skala

Rentang skala digunakan untuk mendeskripsikan leader member

exchange, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Penentuan rentang skala

menggunakan rumus (Umar, 2008:225), yaitu:

Rs =
n(m-1)

m
=

40(5-1)

5
= 32

Keterangan:

Rs = Rentang skala

m = Jumlah alternatif jawaban item

n = Jumlah responden

Penilaian leader member exchange, kepuasan kerja, dan loyalitas

karyawan disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.
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Tabel 3.1 Penilaian Leader Member Exchange, Kepuasan Kerja, dan
Loyalitas Karyawan

Rentang
Leader Member

Exchange
Kepuasan Kerja

Loyalitas
Karyawan

40 – 71
72 – 103
104 – 135
136 – 167
168 – 200

Sangat Tidak Baik
Tidak Baik

Cukup
Baik

Sangat Baik

Sangat Tidak Puas
Tidak Puas

Cukup
Puas

Sangat Puas

Sangat Tidak Loyal
Tidak Loyal

Cukup
Loyal

Sangat Loyal
Sumber: Umar (2008:225)

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data memiliki

distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik

(Sujianto, 2009:94). Metode yang digunakan untuk mendeteksi masalah

normalitas salah satunya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kreteria:

1) Jika nilai sign. > 0,05, maka residual berdistrubusi normal

2) Jika nilai sign. < 0,05, maka tesidual tidak berdistrubusi normal

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain (Ghozali, 2011:105). Pengujian heteroskedastisitas

dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Hasil probabilitas dikatakan

signifikan jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%.

3. Analisis Jalur

Riduwan dan Kuncoro (2011:2), menjelaskan bahwa model path

analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung
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seperangkat variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat

(dependen). Penggunaan analisis jalur (path analysis) dalam analisis data

penelitian didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu:

a. Hubungan antara variabel yang akan dianalisis berbentuk linier, aditif,

dan kausal.

b. Variabel-variabel residual tidak berkorelasi dengan variabel yang

mendahuluinya, dan juga tidak berkorelasi dengan variabel yang lain.

c. Dalam model hubungan variabel hanya terdapat jalur kausal atau sebab

akibat searah.

d. Dalam setiap variabel yang dianalisis adalah data interval dan berasal

dari sumber yang sama.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dengan

menggunakan analisis jalur (path analysis) adalah sebagai berikut:

a. Membuat diagram jalur

Diagram jalur yang akan digunakan untuk mengetahui model

hubungan antar variabel yang akan diteliti. Diagram jalur disusun

berdasarkan kerangka berfikir yang dikembangkan dari teori yang

digunakan untuk penelitian.

b. Mencari pengaruh secara langsung dan tidak langsung

Sugiyono (2016:306), menjelaskan bahwa efek langsung atau

tidak langsung antara variabel-variabel dapat dicari dengan menghitung

terlebih dahulu nilai-nilai korelasi antar variabel berdasarkan data yang

terkumpul. Mencari pengaruh secara langsung antara variabel bebas dan

terikat, maka harus dibuat persamaan struktur terlebih dahulu sesuai alur
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yang terdapat dalam diagram jalur. Persamaan strukturnya sebagai

berikut:

1) Z = Pzx + ε1 (substruktur 1)

2) Y = Pyx + Pyz + ε1 (substruktur 2)

Keterangan:

X = Leader Member Exchange

Y = Loyalitas Karyawan

Z = Kepuasan Kerja

ε1 = Variabel residual atas variabel yang mempengaruhi Z

4. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Sudijono (2009: 278) menjelaskan bahwa uji t dipergunakan untuk

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa

diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi

yang sama, tidak terdapat perbedaan signifikan.

Kriteria pengambilan keputusan, yaitu:

a. Jika signifikan > 0.05 maka Ha tidak signifikan

b. Jika signifikan < 0.05 maka Ha signifikan


