
III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo di Lampung

Selatan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang furniture, yang beralamatkan di

Jl. Raya Lintas Sumatra, Desa Banjar Negri No.77 B Tegineneg Lampung

Selatan. PT Anugrah Karya Mebelindo ini merupakan perusahaan yang khusus

memasarkan produk springbed dan kasur busa yang ada di Provinsi Lampung.

3.2 Jenis Penelitian

Menurut Oei (2010), ada 3 jenis riset atau penelitian yaitu: penelitian eksploratori,

penelitian deskriptif, dan penelitian kausal. Adapun jenis-jenis penelitian tersebut

yaitu:

1. Penelitian eksploratori

Penelitian eksploratori merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya

memperoleh pandangan mendalam dan menyeluruh tentang masalah

manajemen SDM yang sebenarnya, atau peneliti hanya sekedar untuk

mengetahui adanya permasalahan atau tidak adanya permasalahan yang ada

di dalam SDM.
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2. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif merupakan desain penelitian yang tujuan  utamanya

menggambarkan sesuatu, jenis penelitian ini biasanya lanjutan dari penelitian

eksploratori.

3. Penelitian kausal

Penelitian kausal merupakan desain penelitian yang membuktikan hubungan

sebab-akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-

variabel yang diteliti. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel

independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen.

Pada penjelasan jenis-jenis penelitian yang dilakukan oleh Oei (2010), maka

peneliti menggunakan jenis penelitian kausal yang membuktikan adanya sebab-

akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi.

3.3 Sumber Data

Data merupakan suatu sumber yang sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk

memperoleh data yang akurat dari sebuah penelitian. Sumber data terdiri dari dua,

yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati

dan dicatat untuk pertama kalinya. Menurut Sekaran (2006) berdasarkan sifatnya

terdiri dari dua macam:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang bersifat tidak terstruktur sehingga bervariasi

hasil data yang dikumpulkan, hal ini disebabkan karyawan
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PT Anugrah Karya Mebelindo yang menjadi objek penelitian diberi kebebasan

dalam mengutarakan pendapatnya, seperti gambaran umum perusahaan, hasil-

hasil kuisioner, dan informasi-informasi penunjang penelitian.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang terstruktur sehingga mudah dibaca peneliti.

Data kuantitatif merupakan data-data yang dapat dihitung dan bersumber dari PT

Anugrah Karya Mebelindo seperti data tingkat absensi karyawan, data penjualan

selama satu tahun periodik.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian yang sudah ada

seperti penelitian terdahulu, web, internet, profil perusahaan dan studi

perpustakaan terkait penunjang penelitian. Data sekunder dibagi lagi menjadi 2,

yaitu :

a. Data internal

Data internal yaitu data yang sifatnya intern atau dari dalam perusahaan yang

bersangkutan.

b. Data eksternal

Data eksternal yaitu data yang sifatnya eksternal atau data yang telah

disediakan oleh pihak tertentu diluar perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diberikan oleh pihak PT Anugrah

Karya Mebelindo.
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3.4 Penentuan Jumlah Responden

Menurut Arikunto (2005) apabila subjek kurang dari 100 maka tidak perlu di

ambil sampelnya, dapat dikatakan populasi sama dengan sampelnya. Namun jika

subjek penelitian lebih dari 100 responden maka dapat diambil sampel dari

populasi tersebut 10-15% dari besarnya populasi.

Menurut penjelasan yang dilakukan oleh Arikunto (2005), di dalam penelitian ini

yang dijadikan responden adalah seluruh karyawan PT Anugrah Karya

Mebelindo. Sebanyak 85 orang responden, maka penelitian ini adalah penelitian

populasi guna mengetahui pengaruh reward dan kepuasan kerja terhadap kinerja

karyawan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sekaran (2006) metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Macam-macam metode pengumpulan data dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara

memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan informasi dan gambaran dari permasalahan

yang biasanya terjadi karena sebab-sebab khusus yang tidak dapat dijelaskan

dengan kuesioner.
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2. Metode Kuesioner

Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membuat

sejumlah pertanyaan untuk dijawab responden. Dalam penelitian ini kuisioner

yang disajikan berupa kuisioner tertutup, yakni bentuk pertanyaan yang sudah

disertai alternatif jawaban sebelumnya, sehingga responden dapat memilih salah

satu dari alternatif jawaban tersebut dengan lima pilihan jawaban menggunakan

Skala Likert. diharapkan responden dapat memberikan respon berupa jawaban

atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Penyebaran kuisioner ini merupakan

cara yang sangat efisen, karena dapat dibagikan secara langsung oleh responden.

pada penelitian ini menggunakan Skala Likert, yang mana jawaban responden

adalah sebagai berikut:

 Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

 Jawaban Setuju (S) diberi skor 4

 Jawaban Netral (N) diberi skor 3

 Jawaban Tidak Setuju (ST) diberi skor 2

 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuisioner,

dimana responden akan diberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan topik

penelitian. Kuisioner yang akan disebarkan harus diuji dengan menggunakan uji

validitas dan uji reliabilitas.

3.6 Uji Instrumen

Sebuah penelitian dimana metode pengumpulan datanya menggunakan metode

kuesioner, maka kuesioner sebelum disebarkan harus diuji kevalidan item-item
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pertanyaannya. Uji tersebut dapat berupa uji validitas dan reliabilitas. Penjelasan

uji validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut:

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan

dengan instrumen tersebut.Instrumen dikatakan valid jika instrumen ini mampu

mengukur apa saja yang hendak diukurnya, mampu mengungkapkan apa yang

ingin diungkapkan.

Pengukuran uji validitas menggunakan Correlation Product Moment. Sugiyono

(2012) mengatakan bahwa:

“Teknis korelasi product moment ini digunakan untuk mencari hubungan
dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan
sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama.”

Adapun rumus correlation product moment menurut Sugiyono (2012) adalah

sebagai berikut:

rumus Correlation Product Moment, Sugiyono (2012):

=

Keterangan:

rxy = Nilai validitas

x = Skor nilai x

y = Skor nilai y

n = Jumlah sampel
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Uji validitas diukur melalui kriteria berikut ini:

 Jika nilai maka dapat dikatakan valid, jika sebaliknya maka

dapat dikatakan tidak valid.

 Probabilitas (sig) < 0,05 maka instrumen dapat dikatakan valid, jika sebaliknya

maka tidak valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrument dapat memberikan

hasil yang konsisten. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk

mengukur kuesioner pada indikator variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu. Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan

menggunakan program statistik SPSS dan uji reliabilitas menggunakan teknik

pengukuran Chronbach Alpha, hasil pengujian dapat dikatakan reliabel apabila

Chronbach Aplha > 0,6.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian. Analisis

data terdiri dari dua jenis yaitu, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif adalah

sebagai berikut:

3.7.1 Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh komitmen

organisasi dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan
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PT Anugrah Karya Mebelindo, dengan menggunakan rumus analisis regresi linier

berganda. Adapun rumus dari analisis regresi linier berganda tersebut yaitu:

Y= + e

Dimana:

Y : Kinerja karyawan

X1 : Reward

X2 : Kepuasan kerjas

: Konstanta

: Koefisien X1

: Koefisien X2

e :Standar eror

1. Uji Hipotesis

Uji hipotesis penelitian ini menggunakan dua uji yaitu, yang pertama adalah uji t

(parsial) dan yang kedua adalah uji f (simultan). Penjelasan mengenai uji t dan uji

f adalah sebagai berikut:

a. Uji t (parsial)

Uji t ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dimana dapat dikatakan

berpengaruh apabila sig< a. Pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95%

dengan ketentuan sebagai berikut:

 Jika thitung > ttabel (0,05), maka Ha didukung, Ho tidak didukung

 Jika thitung < ttabel (0,05), maka Ha tidak didukung, Ho didukung
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Nilai t dapat dihitung dengan rumus berikut:

Keterangan:

b : Koefisien regresi variabel independen

b : Standar deviasi koefisien regresi variabel independen

Hasil uji t dapat dilihat pada Output Coefficient dari hasil analisis regresi

berganda.

b. Uji F (Simultan)

Uji f (simultan) ini dilakukan untuk mengukur signifikan antara variabel bebas

dengan variabel terikat secara bersama-sama dimana pengaruh signifikan sebesar

sig < a. Uji f dapat menggunakan rumus:

Keterangan:

: Koefisien determinasi

n    : Jumlah data

k    : Jumlah variabel bebas

Sugiyono (2006) mengatakan bahwa:

“Hasil uji f dapat dilihat pada Output ANNOVA dari hasil analisis regresi
berganda.”
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Dengan kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan dan :

a. Jika < maka Ho didukung, Ha tidak didukung = tidak ada

pengaruh signifikan.

b. Jika > maka Ho tidak didukung, Ha didukung = ada pengaruh

signifikan. (Sugiyono, 2006)

Uji t dan uji f akan digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hasil data yang

telah dikumpulkan oleh peneliti. Data tersebut berupa hasil kuesioner yang telah

disebarkan dan diisi oleh seluruh karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo.

3.7.2 Analisis Data Kualitatif

Analisis ini digunakan dengan menggunakan data yang bersumber dari

perusahaan yang bersangkutan (objek penelitian) yaitu PT Anugrah Karya

Mebelindo yang dikumpulkan berdasarkan teori manajemen sumber daya manusia

yang berhubungan dengan topik penelitian.

Analisis data terbagi menjadi dua, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data

kualitatif. Peneliti menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis kualitatif

sebagai alat bantu dari penelitian ini.

3.8 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam setiap

penelitian. Variabel penelitian ditentukan berdasarkan masalah yang ada

dilapangan setelah survey dilakukan. Penjelasan mengenai variabel penelitian dan

definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:
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3.8.1 Variabel Penelitian

Sebuah penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas

(independent variable) dilambangkan dengan X, sedangkan variabel terikat

(dependent variable) dilambangkan dengan Y. Penjelasan mengenai variabel

bebas dan variabel terikat yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variable bebas ini merupakan variabel dimana keberadaanya tidak

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, variabel ini merupakan variabel yang

akan mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas yang digunakan dalam

penelitian ini adalah reward dan kepuasan kerja

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dan

dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah reward (X1) dan kepuasan kerja (X2),

sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan (Y) pada

karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo.

3.8.2 Definisi Operasional

Definisi operasional ini merupakan penjelasan dari variabel masing-masing yang

digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.

Variabel bebas 1 (X1) dalam penelitian ini adalah reward, faktor-faktor yang

mempengaruhinya berdasarkan yang dikemukakan oleh Mahsun (2006) antara

lain social reward dan pysichic reward. Variabel bebas 2 (X2) dalam penelitian ini

adalah kepuasan kerja, jenis-jenis kepuasan kerja yang dikemukakan oleh Terry
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(2008) antara lainproduktivitas kerja, tingkat absensi, dan tingkat turnover.

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan, faktor-faktor

yang mempengaruhinya menurut Sastrohardiwiryo (2003) antara lain prestasi

kerja, tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama.

Tabel 6. Definisi Operasional

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala
Reward
(X1)

reward adalah sebagai
bentuk manfaat positif
sehingga tidak selalu
reward diwujudkan
dalam bentuk materi
seperti gaji, bonus, dan
tunjangan, namun juga
dapat berupa pujian,
penghargaan ataupun
hal-hal positif lainnya.
Sumber: Dessler (2009)

 Social reward
 Pysichic reward

Sumber: Mahsun (2006)

Skala Likert
merupakan
respon
terhadap
sejumlah
pertanyaan
yang
berkaitan
dengan
variabel
tertentu
untuk
menelaah
seberapa kuat
subjek setuju
atau
tidak setuju
dengan
penyataan
pada lima
skala
titik
(STS, TS, N,
S, ST).

(Sekaran,
(2006)

Kepuasan
kerja (X2)

kepuasan kerja sebagai
suatu perasaan positif
tentang pekerjaan
seseorang yang
merupakan hasil dari
sebuah evaluasi
karakteristiknya.
Sumber: Robbins (2008)

 Produktivitas
kerja

 Tingkat absensi
 Tingkat turnover

Sumber: Terry (2008)

Kinerja
(Y)

Mangkunegara (2009 )
mengemukakan bahwa:
Kinerja adalah hasil kerja
secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai
oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.
Sumber: Mangkunegara
(2009)

 Prestasi kerja
 Tanggung jawab.
 Kejujuran.
 Kerjasama.

Sumber:
Sastrohardiwiryo (2003)


