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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory 

research) yaitu penelitian yang berlandaskan pada teori dan hipotesis untuk 

digunakan dalam menguji suatu fenomena (Marianty, 2014), dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang akan digunakan untuk 

menganalisis hubungan antar variabel diukur dalam suatu skala numerik 

(Kuncoro, 2003:41). Penelitian ini menganalisis pengaruh beban kerja dan quality 

of work life terhadap kinerja pegawai. 

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2017 :136), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai di BPJS Kesehatan Kota Malang 

yang berjumlah 47 orang. 

2. Teknik Penentuan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017 :137). Karena populasi 
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dalam penelitian ini berjumlah 47 orang, maka penarikan sampel 

menggunakan sensus atau sampling total, sebagaimana pendapat  

Sugiyono (2017 :146) bahwa sensus atau sampling total adalah teknik 

pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel 

semua. Penelitian yang dilakukan pada populasi di bawah 100 sebaiknya 

dilakukan dengan sensus, sehingga seluruh anggota populasi tersebut 

dijadikan sampel semua sebagai subyek yang dipelajari atau sebagai 

responden pemberi informasi. Sampel pada penelitian ini sebanyak 47 

orang/responden dari semua unit/bidang kerja pada BPJS Kesehatan 

Cabang Malang dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Jumlah Sampel 

No. Unit/Bidang Kerja Jumlah Sampel 

(orang) 

1 Perluasan Peserta dan Kepatuhan (PPK) 5 

2 Kepesertaan dan Pelayanan Peserta (KPP)  10 

3 Penjamin Manfaat Primer (PMP)  5 

4 Penjamin Manfaat Rujukan (PMR)  17 

5 Prnagihan dan Keuangan  5 

6 SDM, Umum, dan Komunikasi Publik 5 

Total 47 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (diolah) 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Identifikasi Variabel 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kinerja Pegawai. 

Terdapat dua variabel bebas pada penelitian ini, yaitu: 
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X1 :  Beban Kerja  

X2 :  Quality of Work Life 

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan batasan-batasan yang dipakai untuk 

menghindari intepretasi berbeda dari variabel yang dipakai dan merupakan 

petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dalam sebuah penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan landasan teori yaitu 

beban kerja, quality of work life, dan kinerja pegawai. Berdasarkan teori-

teori yang dijelaskan, maka definisi operasional penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Beban Kerja 

Beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu. Indikator beban kerja yang digunakan adalah 

menurut Putra (2012:22) sebagai berikut: 

1. Target Yang Harus Dicapai 

Besarnya target kerja yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan 

pada jangka waktu tertentu. 

2. Kondisi Pekerjaan 

Mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh individu 

mengenai kondisi pekerjaannya, serta mengatasi kejadian yang tak 

terduga seperti melakukan pekerjaan ekstra diluar waktu yang telah 

ditentukan. 
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3. Standar Pekerjaan 

Kesan yang dimiliki oleh individu mengenai pekerjaannya, misalnya 

perasaan yang timbul mengenai beban kerja yang harus diselesaikan 

dalam jangka waktu tertentu. 

b. Quality of Work Life (QWL) 

Quality of work life adalah keadaan dimana para pegawai dapat 

memenuhi kebutuhan mereka yang penting dengan bekerja dalam 

organisasi. Indikator QWL yang digunakan adalah menurut Zin (2004) 

sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan dan pengembangan, yaitu terdapatnya kemungkinan 

untuk mengembangkan kemampuan dan tersedianya kesempatan 

untuk menggunakan ketrampilan atau pengetahuan yang dimiliki 

karyawan. 

2. Partisipasi, yaitu adanya kesempatan untuk berpartisipasi atau 

terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi langsung 

maupun tidak langsung terhadap pekerjaan. 

3. Lingkungan Fisik, yaitu tersedianya lingkungan kerja yang kondusif, 

termasuk di dalamnya penetapan jam kerja, peraturan yang berlaku, 

serta lingkungan fisik. 

4. Pengawasan, yaitu hubungan karyawan dengan atasan yang baik dan 

adanya saling pengertian. 

5. Sistem Imbalan yang inovatif, yaitu bahwa imbalan yang diberikan 

kepada karyawan memungkinkan mereka untuk memuaskan 
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berbagai kebutuhannya sesuai dengan standar hidup karyawan yang 

bersangkutan dan sesuai dengan standar pengupahan dan penggajian 

yang berlaku di pasaran kerja. 

6. Integrasi Tempat Kerja, yaitu adanya hubungan dan kekompakan di 

antara rekan kerja. 

c. Kinerja Pegawai  

Menurut Robbins (2006), kinerja merupakan pencapaian yang optimal 

sesuai dengan potensi yang dimiliki seorang karyawan merupakan hal 

yang selalu menjadi perhatian para pemimpin organisasi.Kinerja ini 

menggambarkan sejauh mana aktivitas seseorang dalam melaksanakan 

tugas dan berusaha dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Kinerja pegawai diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 

(Robbins, 2006: 260) 

1. Kualitas Kerja, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan.  

2. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada 

awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan 

hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain. 
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4. Efektivitas, merupakan tingkat efektivitas karyawan melakukan 

sesuatu pekerjaan dengan benar tanpa harus diberi tahu, serta 

berkaitan dengan kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain. 

5. Kemandirian berkaitan dengan kemampuan karyawan untuk bekerja 

dan mengemban tanggung jawab secara mandiri dengan 

meminimalisir bantuan orang lain. 

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Item 

Beban 

Kerja 

Putra,  

2012 

Target yang harus 

dicapai 

Jumlah pegawai sesuai 

Kondisi pekerjaan Waktu sudah sesuai 

Pekerjaan sama tiap harinya 

Standar pekerjaan Beban kerja sesuai standar 

Pulang tepat waktu 

QWL 

Zin, 

2004 

Pertumbuhan dan 

perkembangan 

Pekerjaan memberikan peluang 

yang cukup untuk tumbuh dan 

berkembang 

Pekerjaan menantang 

Partisipasi 

 

Organisasi memberikan peluang 

untuk menyumbangkan ide 

Organisasi mengimplementasikan 

saran karyawan 

Lingkungan fisik Lingkungan kerja nyaman 

Lingkungan fisik/fasilitas bagus 

Jam kerja di organisasi baik 

Pengawasan Supervisor memiliki kepercayaan 

pada kemampuan bawahan 
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Lanjutan Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Item 

 Sistem imbalan 

yang inovatif 

Gaji yang sesuai 

Insentif didasarkan pada prestasi 

Tunjangan yang sesuai 

Integrasi Tempat 

Kerja 

Bekerja dalam satu tim 

Kinerja 

Robbins, 

2006 

Kualitas Kerja Melaksanakan pekerjaan sesuai 

SOP 

Kuantitas mencapai target pekerjaan sesuai 

yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan 

Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 

Efektivitas Mengerjakan tugas dengan efektif 

Kemandirian Bekerja secara mandiri 

 

3. Pengukuran Variabel Penelitian 

Penilaian jawaban kuesioner/angket akan diukur menggunakan metode 

skala Likert (Likert’s Summated Ratings). Sugiyono (2017 :159) 

menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Skala Likert pada penelitian ini digunakan untuk 

pengukuran jawaban responden terhadap variabel Beban Kerja, Quality of 

Work Life, dan variabel Kinerja Pegawai. Skala likert menggunakan 

tingkatan sebagai berikut: 
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Tabel 3.3. Tabulasi PengukuranVariabel 

Pilihan Jawaban Skor Variabel 

Beban Kerja QWL Kinerja 

Pegawai 

Sangat Setuju 5 Sangat tinggi Sangat baik Sangat tinggi 

Setuju  4 Tinggi Baik Tinggi 

Netral 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Rendah Tidak baik Rendah 

Sangat Tidak 

Setuju  

1 Sangat rendah Sangat tidak 

baik 

Sangat rendah 

Sumber: Sugiyono, 2017 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

berdasarkan sumber data yaitu data  primer dan data sekunder.  

Data primer adalah data yang diambil dari lapangan (enumerator) yang 

diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner (Asnawi dan Masyhuri, 

2011:53). Sedangkan menurut Indriantoro dalam Asnawi dan Masyhuri (2011 

:153) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang 

diambil dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara memberikan 

daftar pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk kuesioner kepada responden yang 

berisi tentang beban kerja, quality of work life, dan kinerja pegawai. 

Data sekunder (secondary) merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh instansi terkait dan/atau pihak lain), karena data ini sudah tersedia 

seperti di Biro Pusat Statistik (BPS), Dinas Perindustrian/Perdagangan dan 
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instansi lainnya yang terkait dengan topik penelitian (Asnawi dan Masyhuri, 2011 

:156). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data tentang 

profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Malang 

yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner sangat cocok 

digunakan jika jumlah respondennya cukup besar dan tersebar di daerah yang 

luas (Sugiyono, 2017 :225). Data yang dikumpulkan melalui kuesioner adalah 

data tentang persepsi pegawai BPJS Kesehatan Cabang Malang terhadap 

beban kerja, quality of work life (QWL), dan kinerja. 

 

F. Uji Instrumen  

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner/angket dengan skala Likert. 

Sugiyono (2010 :348) menyatakan bahwa instrumen yang valid dan reliabel 

merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. 
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a. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

pernyataan atau pertanyaan dalam suatu kuesioner. Sugiyono (2017 :198) 

menjelaskan, bahwa “instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid”. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Kreteria yang digunakan untuk mengetahui bahwa suatu 

pernyataan itu dinyatakan valid atau tidak valid yaitu jika : (Sugiyono, 

2017 :179) 

1. rxy  ≥  rtabel : pernyataan dinyatakan valid 

2. rxy  ≤  rtabel : pernyataan dinyatakan tidak valid 

b. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi dari 

variabel atau instrument penelitian yang sama secara berulang. Uji 

reliabilitas adalah suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari  variabel atau konstruk. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai  cronbach alpha > 0,60. 

(Sunyoto, 2011:110) 

 

 

 

 

 



44 
 

 

G. Alat Analisis Data 

1. Rentang Skala  

Rentang skala digunakan untuk mengetahui beban kerja, QWL, dan 

kinerja pegawai dengan menggunakan rumus rentang skala (Umar, 2005), 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

m = jumlah tabulasi jawaban 

Rs = rating skala (skala penilaian) 

Rentang skala dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

Rs =  = 37,6 dibulatkan menjadi 38 

 

Tabel 3.4. Interval Penilaian Jawaban Responden 

No Skor Variabel Skor Variabel 

Beban kerja QWL Kinerja 

Pegawai 

1 199-236 Sangat rendah 47 – 84 Sangat 

tidak baik 

Sangat rendah  

2 161-198 Rendah 85 – 122 Tidak 

baik  

Rendah 

3 123-160 Cukup 123 – 160 Cukup Cukup 

4 85-122 Tinggi 161 – 198 Baik Tinggi 

5 47-84 Sangat Tinggi 199 - 236 Sangat 

baik 

Sangat tinggi 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (diolah) 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, perlu dilakukan uji 

asumsi klasik dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

tersebut menyimpang dari asumsi-asumsi klasik. Asumsi klasik yang 

digunakan meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, 

dan autokorelasi. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel residual memiliki distribusi normal (Sunyoto, 2011 

:134). Untuk menguji apakah data-data yang dikumpulkan berdistribusi 

normal atau tidak dapat dilakukan dengan teknik uji normalitas dengan 

Kolmogorov Smirnov. Metode pengujian normal tidaknya distribusi 

data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan 

lebih besar dari alpha 5%, maka menunjukkan distribusi data normal. 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas adalah artinya antar variabel independen yang 

terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna 

atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna 

atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. “Cara untuk uji 

multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai tolerance dan inflaction 

factor (VIF) pada model regresi. Antar variabel bebas dikatakan tidak 
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terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance variabel lebih dari 0,10 dan 

VIF kurang dari 10”. (Ghozali, 2012 :130) 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas adalah  Varian residual yang tidak sama pada 

semua pengamatan di dalam model regresi Menurut Sunyoto 

(2011,125). Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Ada berbagai variasi uji heteroskedastisitas. Untuk 

uji heteroskedastisitas ini, peneliti memilih untuk melihat pola titik-titik 

pada grafik regresi. Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan 

melihat pola titik-titik pada regresi (melihat grafik scatterplot) adalah 

sebagai berikut: 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit) , maka terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi  

Menurut  Sunyoto (2011 :134) autokorelasi merupakan korelasi 

antara anggota yang disusun waktu atau tempat. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian 

menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Model regresi 
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dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson 

berada diantara -2 dan +2 atau -2 ≤ DW ≤ +2.   

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi adalah prosedur statistik untuk menganalisa hubungan 

antara variabel dependen dan variabel independen. Jika terdapat dua atau 

lebih variabel bebas maka menggunakan analisa regresi linear berganda. 

Dengan demikian dapat diketahui seberapa besar pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. (Sugiyono, 2017 :275) 

Adapun persamaan regresi tersebut adalah:  

Y = a + bX1 + cX2 + e 

Dimana: 

Y : Kinerja Pegawai 

X1 : Beban Kerja 

X2 : Quality of Work Life (QWL) 

a : konstanta 

b, c : Koefisien regresi 

e : Error/variabel pengganggu 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk menunjukan apakah suatu variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2012: 98-

99). Uji t digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-

masing variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel 
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dependen. Dengan cara membandingkan besarnya nilai thitung  dengan 

ttabel  (Priyanto, 2012). 

Hipotesis 1 

H0 : Beban kerja (X1) tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai (Y). 

Ha : Beban kerja (X1) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y). 

Hipotesis yang menyatakan bahwa beban kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan Cabang Malang, 

di uji dengan menggunakan Uji t sebagai berikut: 

a) Jika   -ttabel  < thitung <  ttabel  maka H0  diterima 

b) Jika  thitung > ttabel  atau  -thitung <  -ttabel maka H0 ditolak 

Jika H0 ditolak, maka variabel beban kerja mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja pegawai, dan sebaliknya jika H0 

diterima maka variabel beban kerja tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. 

Hipotesis 2 

H0 : Quality of Work Life (X2) tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai (Y). 

Ha : Quality of Work Life (X2) berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai (Y). 

Hipotesis yang menyatakan bahwa Quality of Work Life memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada BPJS Kesehatan 

Cabang Malang, diuji dengan menggunakan uji t sebagai berikut: 
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a) Jika   -ttabel  < thitung <  ttabel  maka H0  diterima 

b) Jika  thitung > ttabel  atau  -thitung <  -ttabel maka H0 ditolak 

Jika H0 ditolak, maka variabel Quality of Work Life mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dan sebaliknya jika H0 

diterima maka variabel Quality of Work Life tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja pegawai. 

b. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. (Ghozali, 

2012:191) 

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk menguji Hipotesis 3, yaitu 

pengaruh variabel bebas (Beban Kerja, Quality of Work Life) secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat Kinerja Pegawai.  

Kriteria pengambilan kesimpulannya sebagai berikut:  

a) Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka hipotesis alternatif diterima yaitu 

variabel Independen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

b) Jika nilai Fhitung < Ftabel, maka hipotesis alternatif ditolak yaitu 

variabel Independen secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 


