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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pegawai pada UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung dengan jumlah 32 pegawai  yang secara keseluruhan akan dijadikan obyek

dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini menggunakan populasi.

3.2 Populasi Penelitian

Berdasarkan populasi diketahui jumlah Pegawai UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota

Bandar Lampung berjumlah 32 orang, maka dalam penelitian ini digunakan metode

sensus dengan menggambil data secara keseluruhan pada populasi ada, dengan

demikian penelitian ini merupakan penelitian sensus terhadap populasi.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari 3(tiga) buah varibel bebas (X1) dan 1 variabel terikat (Y)

yaitu kinerja. Definisi operasional variabel-variabel tersebut terdapat pada Tabel 3.1 :
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Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengukuran
Kompeten
si (X1)

karakteristik dasar dari
seseorang yang
memungkinkan pegawai
mengeluarkan kinerja
superior dalam
pekerjaannya.

 Tugas sesuai
dengan
pendidikan

 Rincian tugas
tertulis

 Kesempatan
memberikan
saran

Likert scale
5 : sangat

setuju
4 : setuju
3 : tidak ada

pendapat
2 : tidak setuju
1 : sangat tidak

Setuju

Karakterist
ik kerja
(X2)

Beban  kerja  adalah
keadaan  dimana
karyawan  dihadapkan
pada  banyak pekerjaan
yang  harus  dikerjakan.

 Penumpukan
perkerjaan

 Tugas
melebihi job
deskrpsi

 Beban
pekerjaan
terus
meningkat

Likert scale
5 : sangat

setuju
4 : setuju
3 : tidak  ada

pendapat
2 : tidak setuju
1 : sangat tidak

Setuju

Karakterist
ik Waktu
Kerja (X3)

Pekerja  dituntut  untuk
segera  menyelesaikan
tugas pekerjaan  sesuai
dengan yang  telah
ditentukan. Dalam me-
lakukan pekerjaannnya
karyawan  merasa dikejar
oleh waktu untuk
mencapai target kerja.

 Waktu
penyelesaian
terbatas

 Kerja lembur
 Standart

waktu
penyelesaian

Likert scale
5 : sangat

setuju
4 : setuju
3 : tidak  ada

pendapat
2 : tidak setuju
1 : sangat tidak

Setuju
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Variabel Sub-
Variabel

Definisi Operasional Indikator Skala
Pengukuran

Kinerja
(Y)

Kuantitas
dan
Kualitas

Kesuksesan seseorang
didalam melaksanakan
suatu pekerjaan (As’ad
1991;47)

 Selesai tepat
waktu

 Selesai sesuai
biaya

 Tidak
melakukan
kesalahan

Likert scale
5 : sangat

setuju
4 : setuju
3 : tidak  ada

pendapat
2 : tidak setuju
1 : sangat tidak

Setuju

3.4 Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri dari 1 variabel bebas dan 1 varibel terikat. Setiap varibel bebas

memiliki 3 indikator yang akan dirumuskan kedalam daftar pertanyaan dengan

menggunakan Skala Likert. Ukuran setiap indikator sebagai berikut:

Sangat setuju = 5 => Berarti Sangat Baik

Setuju = 4 => Berarti Baik

Netral = 3 => Berarti Cukup

Tidak setuju = 2 => Berarti Buruk

Sangat tidak setuju = 1 => Berarti Sangat Buruk



42

3.5 Data

3.5.1 Jenis Data

Data dalam tesis ini terdiri dari:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar

kepada pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota

Bandar Lampung seperti data karyawan serta data lainnya yang dianggap

perlu guna menunjang pembahasan tesis ini.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Library Research, teknik ini digunakan untuk mencari teori-teori yang

mendukung dalam penulisan tesis ini.

2. Field Research, teknik ini digunakan untuk mengamati obyek penelitian di

lapangan. Hal yang diamati adalah 32 (tiga puluh dua) orang pegawai UPT-

PKB Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

3.6 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis antara lain:
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1.6.1 Analisis Kualitatif

Analisis yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik demografi dari

responden dan kaitannya dengan keberadaan UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota

Bandar Lampung.

3.6.2 Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari kuesioner dengan

bantuan Program SPSS.

1.7 Alat Analasis Data Uji Hipotesis.

Alat analisis data dan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi

linear berganda dengan model regresi sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +  et

Keterangan:
Y = Kinerja
X1 = Kompetensi peagawai
X2 = Karakteristik Kerja pagawai
X3 = Waktu Kerja pegawai
b1 s.d b3 = Koefsien regresi masing-masing variabel
a = Konstanta
et = Faktor Pengganggu
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3.8 Hasil Uji Coba Kuisioner

Sebelum dilakukan survei dan wawancara atas  responden, terlebih dahulu dilakukan

test kusioner dalam bentuk uji reabilitas dan validitas butir-butir pertanyaan atau

pernyataan dalam kuesioner.

Alat analisis yang digunakan untuk menguji data dan kuesioner sebagai berikut:

1). Uji reliabilitas instrument digunakan Cronbach Alfa dengan nilai cut-off 80%

(Hair et.al; 2001- 189)

2). Validitas instrument menggunakan Faktor Analisis mereduksi instrument-

instrumen pertanyaan dengan nilai cut-off 70% (Hair et all; 2001- 270).

Uji ini dilakukan terhadap responden yaitu 32 (tiga puluh) orang pegawai UPT PKB

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hasil yang didapat keseluruhan item

pertanyaan dalam instrument (questioner) reliabel dan valid. Hal ini didasarkan pada

hasil test reliabilitas atas pertanyaaan dengan menggunakan kriteria Cronbanch’

Alpha dan didapat angka 0.8952 (nilai cut-off sebesar 0,700 menurut Hair et al : 2001

; 270).  Uji coba kuesioner ini juga dilakukan untuk melihat validitas alat ukur

(kuesioner) dengan menggunakan metode faktor analisis. Hasil yang diperoleh

terlihat pada Tabel 3.2 :
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Tabel 3.2. Hasil Faktor Analisis Validitas Uji Coba Kuesioner

Variabel dan Butir Pernyataan
Faktor
Loadin

g
Variabel dan Butir Pernyataan

Faktor
Loading

Tugas yang diberikan sesuai dengan
latar belakang pendidikan saya

Peraturan tidak membatasi kreatifitas
saya dalam menyelesaikan pekerjaan

Saya sering memberikan saran bagi
penyelesaian

Pada Bidang saya terjadi
penumpukan tugas yang harus
diselesaikan

Saya mendapat tugas melebihi
rincian tugas yang seharusnya saya
kerjakan

Beban kerja saya meningkat dari
waktu kewaktu

0.891

0.924

0.802

0.924

0.840

0.877

Waktu penyelesaian tugas yang
diberikan tidak sesuai dengan beban
kerja
Saya sering kerja lembur untuk
menyelesaikan tugas

Tugas yang diberikan selalu selesai
berdasarkan tenggat waktu yang
diberikan
Pekerjaan yang saya lakukan selalu
selesai tepat waktu

Pekerjaan yang dibebankan kepada
saya selalu selesai sesuai dengan
biaya yang dibutuhkan
Saya tidak pernah melakukan
kesalahan dalam penyelesaian
pekerjaan.

0.811

0.940

0.817

0.856

0.825

0.829

Berdasarkan hasil faktor analisis terlihat semua faktor loading pada setiap sub

variabel lebih besar dari 0,80. Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan

seluruh sub variabel pada kuesioner valid untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

3.9 Hasil Perhitungan Faktor Analisis

Analisis ini dilakukan untuk mengelompokkan indikator kedalam satu faktor laten.

Pengelompokan ini menggunakan metode faktor analisis dan pengelompokan ini
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dinyatakan benar apabila nilai KMO dan Bartlett’s Test memiliki tingkat signifikansi

lebih kecil dari 0.05.

Proses pengelompokan dilakukan dengan mengelompokan 30 indikator didalam

kuisioner kedalam 4 variabel laten. Variabel-variabel tersebut adalah:

1. Variabel independent terdiri dari : (1) Kompetensi, (2) Faktor karakteristik

kerja (3) Faktor waktu kerja

2. Variabel dependent yaitu  Faktor Kinerja

Secara terperinci besarnya nilai KMO and Bartlett’s Test terdapat pada Tabel 3.3:

Tabel 3.3. Hasil Uji Realibilitas Indikator dan Nilai KMO & Bartlett’s Test

Indikator Variabel Laten
Faktor

Loading
Nilai KMO &
Bartlett’s Test

Tugas yang diberikan sesuai dengan latar
belakang pendidikan saya

Faktor Kompetensi

0.885
0.026

Peraturan tidak membatasi kreatifitas saya
dalam menyelesaikan pekerjaan

0.898

Saya sering memberikan saran bagi
penyelesaian tugas rekan sejawat

0.871

Indikator Variabel Laten Faktor
Loading

Nilai KMO &
Bartlett’s Test

Pada Bidang saya terjadi penumpukan tugas
yang harus diselesaikan

Faktor Karakteristik
Kerja

0,928

0.009
Saya mendapat tugas melebihi rincian tugas
yang seharusnya saya kerjakan

0.823

Beban kerja saya meningkat dari waktu
kewaktu

0,827

Waktu penyelesaian tugas yang diberikan tidak
sesuai dengan beban kerja

Faktor Waktu Kerja

0,823

0.015
Saya sering kerja lembur untuk menyelesaikan
tugas

0,882

Tugas yang diberikan selalu selesai berdasarkan
tenggat waktu yang diberikan

0.883

Pekerjaan yang saya lakukan selalu selesai tepat
waktu

Faktor Kinerja

0,960

0.000
Pekerjaan yang dibebankan kepada saya selalu
selesai sesuai dengan biaya yang dibutuhkan

0,849

Saya tidak pernah melakukan kesalahan dalam
penyelesaian pekerjaan.

0,884
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Berdasarkan Tabel 3.3 seluruh nilai KMO and Bartlett’s Test menghasilkan nilai

yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukan bahwa faktor analisis secara statistik

adalah benar dan  dapat lakukan analisis lebih lanjut. Hal yang sama juga terlihat

pada faktor loading setiap indikator yang besarnya lebih dari 0,800. Berdasarkan

pengujian dengan kedua kriteria ini maka variabel laten yang terbentuk secara

statistik kuesioner memenuhi kriteria atau realibel dan valid. Artinya, semua

pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat pernyataan layak untuk digunakan

dalam wawancara terhadap responden Pegawai UPT PKB Dinas Perhubungan Kota

Bandar Lampung.


