
III. METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan tesis 

ini, yang menjadi objek penelitian ini person-organization fit, motivasi kerja 

dan kinerja karyawan bagian marketing funding. Penelitian ini dilaksanakan di 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Bandar Lampung. 

3.2. Desain Penelitian 

Berdasarkan tujuan dan permasalahan dari penelitian ini, maka penelitian ini 

berjenis deskriptif dan verifikatif. Menurut Travers dalam Umar (2005:81), 

penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang 

tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari 

suatu gejala tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

person-organization fit, motivasi kerja dan kinerja karyawan bagian marketing 

funding di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. wilayah Bandar Lampung. 

Penelitian verifikatif bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, dimana dalam penelitian ini 

akan mengungkap hubungan sebab-akibat. Dalam penelitian ini, akan dilakukan 

pengujian hipotesis mengenai pengaruh person-organization fit, motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan bagian marketing funding secara simultan dan parsial. 
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3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah salah satu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012 : 59). 

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang akan di teliti yaitu 2 variabel 

bebas dan 1 variabel terikat, antara lain person-organization fit sebagai 

variabel bebas yang pertama (X1); motivasi kerja sebagai variabel bebas 

yang kedua (X2); dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat (Y). 

3.4. Kerangka Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan petunjuk bagaimana variabel dapat diukur. 

Dengan kata lain, operasional variabel akan menunjuk alat pengambil data 

yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel 

penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan alat ukur berupa kuesioner untuk 

variable Person-organization fit (X1) dan motivasi kerja (X2). Sedangkan untuk 

variable kinerja karyawan (Y) diperoleh dari data sekunder yang bersumber 

dari data penilaian kinerja karyawan bagian marketing funding tahun 2014. 

Tabel.4. Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Person-

organization 

fit (X1) 

Person-organization 

fit, adalah kesesuaian 

nilai antara individu 

dengan organisasi juga 

karakteristik individu 

dengan organisasi 

1. Kesesuaian nilai 

2. Kesesuaian tujuan 

3. Pemenuhan kebutuhan 

karyawan 

4. Kesesuaian karakteristik 

kultur-kepribadian 

Sumber: Kristof (1996:24) 

Likert 

Motivasi 

kerja 

(X2) 

Motivasi kerja adalah 

dorongan bagi 

karyawan baik secara 

1. Kemajuan  

2. Pengakuan 

3. Tanggung Jawab 

Likert 
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Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

internal maupun 

eksternal untuk 

memenuhi kebutuhan 

hidup.  

4. Pengawasan 

5. Gaji 

6. Kebijakan Perusahaan 

7. Kondisi pekerjaan  

Sumber: Herzberg (dalam 

Robbins, 2006:45) 

Kinerja 

karyawan 

(Y) 

Penilai kinerja 

karyawan pada PT. 

Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk 

berdasarkan Key 

Performance Individu 

untuk menilai tingkat 

kinerja karyawan yang 

dilakukan setiap tahun 

berjalan. 

Kinerja SKO 

1. Pencapaian Target 

Simpanan 

2. Pencapaian Target 

peningkatan Jumlah 

rekening dana 

3. Pencapaian Target 

Retensi Nasabah 

4. Pencapaian terget kinerja 

program pemasaran 

Kinerja SKK 

5. Dorongan Berprestasi 

6. Integritas Kerja 

7. Orientasi Pelayanan 

Pelanggan 

8. Membina Hubungan 

9. Mempengaruhi Orang 

lain 

10. Pencarian Informasi 

Sumber: Key Performance 

Individu PT Bank BRI 

(Dalam Spencer and Spencer, 

1993 dan 1996) 

- 

3.5. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Bank Rakyat Indonesia 

((Persero) Tbk. di bawah Kantor Wilayah Bandar Lampung bagian marketing 

funding. Berdasarkan sumber dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

wilayah Bandar Lampung, jumlah seluruh karyawan bagian marketing funding 

sampai Desember 2014 sebanyak 35 orang. Oleh karena itu, seluruh anggota 

populasi (karyawan bagian marketing funding) dijadikan sampel penelitian, 
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sehingga penelitian ini disebut sensus (total sampling). Penggunaan metode 

sensus (total sampling) berlaku jika anggota populasi relatif kecil (mudah 

dijangkau). Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi relatif kecil dan 

mudah dijangkau, maka penulis menggunakan metode total sampling. 

Dengan metode pengambilan sampel ini diharapkan hasilnya dapat cenderung 

lebih mendekati nilai sesungguhnya dan diharapkan dapat memperkecil pula 

terjadinya kesalahan/penyimpangan terhadap nilai populasi (Usman dan 

Akbar, 2008:45) 

3.6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder pada penelitian ini dilakukan 

melalui:  

1. Pengumpulan data primer 

Berdasarkan sumbernya, data primer dikumpulkan dengan cara 

memberikan pernyataan secara tertulis terhadap responden (karyawan 

bagian marketing funding) dalam bentuk kuesioner. Kuesioner yang 

diberikan merupakan kuesioner terstruktur, yaitu jawaban dari daftar 

pernyataan telah disediakan dan responden (karyawan bagian marketing 

funding) diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan dirinya, 

sehingga kuesioner dirancang secara tertutup dan terstruktur. 

2. Pengumpulan data sekunder 

Berdasarkan sumbernya, data sekunder dikumpulkan dengan cara manual 

dan online. 

a. Pencarian secara manual. Dimaksudkan perolehan data dari lokasi internal 

melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. wilayah Bandar 
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Lampung untuk mendapatkan jumlah karyawan bagian marketing 

funding, dan tingkat kinerja karyawan. Sedangkan dari lokasi eksternal 

melalui perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian. 

b. Pencarian secara online. Dimaksudkan perolehan data dari database 

internet yang menyediakan informasi tentang topik penelitian yang sedang 

dilakukan, seperti jurnal-jurnal, artikel, dan pendapat-pendapat ahli yang 

berkaitan dengan topik permasalahan.     

3.7. Skala Pengukuran 

Riduwan (2002:6), menjelaskan bahwa skala pengukuran digunakan untuk 

mengklasifikasi variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam 

menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Agar jawaban 

responden dapat diukur, maka jawaban responden diberi skor.  

Peneliti menetapkan skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan jenis 

interval, di mana peneliti yang menentukan sendiri nilai range jawaban. 

Penggunaan skala Likert dikarenakan mudah disusun, serta mudah administrasi 

dan dipahami oleh responden. Dalam prosedur skala Likert ini, sejumlah 

pernyataan disusun dengan jawaban responden yang berada dalam satu kontinum 

antara sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Dalam penelitian ini, hasil 

pernyataan atau dukungan sikap responden terhadap item pernyataan diberi nilai 

coding yaitu nilai 5 artinya sangat setuju, nilai 4 artinya setuju, nilai 3 artinya 

cukup setuju, nilai 2 artinya tidak setuju dan nilai 1 artinya sangat tidak setuju. 
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3.8. Teknik Pengujian Instrumen 

Kuesioner sebelum di distribusi atau ditanyakan kepada populasi penelitian 

yaitu karyawan bagian marketing funding PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. wilayah Bandar Lampung, perlu dilakukan uji coba kuesioner. 

Uji coba tersebut dilakukan kepada 15 orang karyawan bagian marketing 

funding PT Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk. wilayah Bandar Lampung 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah kuesioner sudah layak untuk 

dijadikan pedoman dalam menjawab masalah penelitian. Setelah kuesioner 

terkumpul, selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap hasil 

sebaran uji coba kuesioner.  

3.8.1. Uji Validitas 

Menurut Umar (2005:179), validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas dalam 

penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menguji apakah setiap butir 

pertanyaan atau pernyataan benar-benar telah mengungkapkan faktor atau 

indikator tertentu yang ingin diteliti. Uji validitas menggunakan matrik 

korelasi yang diukur dengan besaran Bartlett Test of Sphericity atau Measure 

of Sampling Adequacy (MSA) dan Anti-image Correlation. 

Tabel.5. Hasil Uji Validitas 

Variabel 
Bartlett Test of 

Sphericity 
MSA 

Anti-image 

Correlation 
Person organization fit 39.773 0,592  

P1   0.627
a
 

P2   0.584
a
 

P3   0.513
a
 

P4   0.529
a
 

P5   0.743
a
 

P6   0.608
a
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Variabel 
Bartlett Test of 

Sphericity 
MSA 

Anti-image 

Correlation 
P7   0.757

a
 

P8   0.640
a
 

Motivasi Kerja 110.326 0,600  

M1   0.507
a
 

M2   0.548
a
 

M3   0.529
a
 

M4   0.546
a
 

M5   0.515
a
 

M6   0.567
a
 

M7   0.584
a
 

M8   0.502
a
 

M9   0.527
a
 

M10   0.564
a
 

M11   0.596
a
 

M12   0.513
a
 

M13   0.502
a
 

M14   0.525
a
 

Kinerja karyawan 

Bagian SKO 
49.843 0,592 

 

K1   0.590
a
 

K2   0.768
a
 

K3   0.570
a
 

K4   0.573
a
 

K5   0.703
a
 

K6   0.570
a
 

K7   0.585
a
 

K8   0.587
a
 

Kinerja karyawan 

Bagian SKK 
83.180 0,592 

 

K9   0.531
a
 

K10   0.581
a
 

K11   0.595
a
 

K12   0.572
a
 

K13   0.568
a
 

K14   0.544
a
 

K15   0.524
a
 

K16   0.539
a
 

K17   0.560
a
 

K18   0.584
a
 

K19   0.595
a
 

K20   0.577
a
 

Sumber: Data primer diolah 2015 (Lampiran 2b) 
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Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner, didapatkan hasil bahwa kuesioner 

penelitian sudah dinyatakan valid karena nilai MSA > 0,5 dan nilai anti 

image correlation per item pertanyaan > 0,5, sehingga kuesioner dapat 

diteruskan atau layak digunakan untuk pengujian hipotesis. 

3.8.2. Uji Reliabilitas 

Uyanto (2006:239), menyatakan suatu instrumen pengukuran (misal 

kuesioner) dikatakan reliabel bila memberikan hasil nilai yang konsisten 

pada setiap pengukuran. Instrumen dikatakan reliabel bila memiliki 

koefisien kehandalan reliabilitas sebesar 0,7 atau lebih (Sekaran.1992:171). 

Tabel.6.  Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha if Item 

Deleted 
Person organization fit 0,791  
P1  0.749 

P2  0.726 

P3  0.742 

P4  0.744 

P5  0.733 

P6  0.741 

P7  0.746 

P8  0.760 

Motivasi Kerja 0,759  

M1  0.710 

M2  0.669 

M3  0.683 

M4  0.711 

M5  0.710 

M6  0.693 

M7  0.676 

M8  0.710 

M9  0.699 

M10  0.683 

M11  0.709 

M12  0.718 

M13  0.672 

M14  0.697 

Kinerja karyawan Bagian SKO 0,865  

K1  0.709 
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Variabel Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha if Item 

Deleted 
K2  0.743 

K3  0.747 

K4  0.776 

K5  0.726 

K6  0.755 

K7  0.764 

K8  0.761 

Kinerja karyawan Bagian SKK 0,799  

K9  0.785 

K10  0.771 

K11  0.793 

K12  0.773 

K13  0.783 

K14  0.779 

K15  0.792 

K16  0.782 

K17  0.778 

K18  0.765 

K19  0.796 

K20  0.707 

Sumber: Data primer diolah 2015 (Lampiran 2b) 

Berdasarkan hasil uji coba kuesioner, didapatkan hasil bahwa kuesioner 

sudah dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha pada masing-masing 

variabel > 0,7 dan nilai Cronbach Alpha > Cronbach Alpha if Item Deleted. 

3.9. Analisis Data 

3.9.1. Analisis Deskriptif 

Penjelasan data penelitian tentang Person-organization fit dan motivasi kerja 

akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistika deskriptif. Statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2010 : 209). 
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Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan tabel baris–kolom. 

Tabel baris memuat item dari setiap pernyataan kuesioner dari masing-masing 

variabel, sedangkan bagian kolom berisi frekuensi dari tiap jawaban 

responden atas pernyataan dari masing-masing variabel. 

3.9.2. Uji Normalitas 

Dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi 

sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk 

memprediksi. Beberapa asumsi tersebut meliputi asumsi bahwa error adalah 

independen untuk setiap variabel independen ke-n, error terdistribusi secara 

normal, nilai error yang diharapkan adalah nol untuk semua nilai yang 

mungkin dan varians adalah terbatas dan sama untuk setiap nilai yang 

mungkin dalam penelitian ini metode pengujian yang digunakan adalah uji 

normalitas. Pengujian normalitas menggunakan rasio skewness dan rasio 

kurtosis dan data dikatakan normal apabila nilai rasio skewness dan rasio 

kurtosis berada diantara rentang -2 sampai 2. (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015) 

3.9.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk 

model hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. 

Penggunaanya dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

bagaimanakah person-organization fit dan motivasi kerja mempengaruhi 

kinerja karyawan. Selain itu, penggunaan regresi linier berganda digunakan 

juga untuk menjawab pernyataan hipotesis yang telah dirumuskan dengan 

merujuk pada uji F dan uji t. Rumus adalah sebagai berikut: 
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Y= b1X1 + b2X2 

Keterangan : 

Y =  kinerja karyawan 

X1 =  Person Organization Fit 

X2 =  Motivasi Kerja 

b1,2 =  Standardized coefficient 

Hasil penghitungan regresi linier berganda dalam penelitian ini akan 

menghasilkan jawaban atas pernyataan hipotesis dan melihat besarnya nilai 

pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  

3.10. Pengujian Hipotesis 

3.10.1. Uji F – Simultan 

Pada konsep regresi linier, uji F merupakan uji simultan (keseluruhan, 

bersama-sama) dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya ada 

sebagian atau secara seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel 

terikat. Rumus uji F sebagai berikut:  

   1/1

/
2

2




knR

kR
UjiF  

Keterangan: 

F  =  Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel 

k  =  Jumlah variabel independent 

R
2
 =  Koefisien korelasi ganda yang telah ditemukan 

n  =  Jumlah sampel  
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Hasil penghitungan uji F untuk menjawab pernyataan hipotesis statistik yaitu: 

1. apabila nilai Fhitung > Ftabel dan  < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

yang berarti person-organization fit, dan motivasi kerja berpengaruh 

secara simultan dan signifikan terhadap kinerja karyawan bagian marketing 

funding pada PT Bank Rakyat Indonesia wilayah Bandar Lampung. 

2. apabila nilai Fhitung < Ftabel dan    0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

yang berarti person-organization fit, dan motivasi kerja tidak 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

bagian marketing funding pada PT Bank Rakyat Indonesia wilayah Bandar 

Lampung. 

3.10.2. Uji t – Parsial 

Uji t – parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas benar 

memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam pengujian ini ingin 

diketahui apakah jika secara terpisah, suatu variabel X masih memberikan 

kontribusi secara signifikan terhadap variabel terikat Y. Rumus uji t – parsial 

adalah: 

21

2

p

p

r

nr
t




  

Keterangan : 

t = Nilai t hi tung 

rp = Nilai korelasi 

n = Banyaknya pengamatan 
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Hipotesis statistik uji t dinyatakan dengan : 

1. apabila nilai t hitung> t tabel dan signifikan < 0,05, berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Artinya person-organization fit, dan motivasi kerja berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja karyawan bagian marketing funding pada PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk wilayah Bandar Lampung.  

2. apabila nilai t hitung < t tabel, H0 dan Signifikan >0,05,berarti H0 diterima 

dan Ha ditolak. Artinya person-organization fit, dan motivasi kerja tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan bagian marketing 

funding pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. wilayah Bandar 

Lampung. 


