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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional  

 

 

Definisi operasional pada penelitian ini mencakup semua variabel yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dan diuji sesuai 

dengan tujuan penelitian.  

 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat.  Dalam penelitian ini 

yang merupakan variabel bebas adalah karakteristik individu antara lain 

umur, pendidikan, masa kerja, tanggungan keluarga, dan gaji (lampiran A).   

a. Umur adalah usia responden yang terhitung sejak tahun kelahiran 

sampai dengan tahun pada waktu penelitian dinyatakan dalam tahun.   

b. Pendidikan adalah pendidikan formal terakhir responden.  Dalam 

penelitian ini pendidikan yang dimaksud adalah jumlah tahun sukses 

responden mengikuti pendidikan formal dinyatakan dalam tahun.   

c. Masa kerja adalah banyaknya waktu yang dilalui sejak karyawan 

mulai bekerja di PT Great Giant Pineapple sampai dengan saat 

penelitian dinyatakan dalam tahun.   
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d. Tanggungan keluarga adalah banyaknya orang yang ditanggung oleh 

responden sebagai kepala rumah tangga yang dinyatakan dalam 

jumlah orang.   

e. Kisaran gaji adalah banyaknya kisaran pendapatan yang diperoleh 

oleh seseorang setelah menyelesaikan pekerjaannya.  Dalam penelitian 

ini yang dimaksud gaji adalah kisaran pendapatan yang diperoleh oleh 

responden.  Gaji dinyatakan dalam kurun waktu satu bulan yang 

dihitung dalam satuan rupiah.   

 

Karakterististik individu dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

kuesioner yang berisi pertanyaan berupa umur, pendidikan, masa kerja, 

tanggungan keluarga, dan kisaran gaji dari kepala kebun (kuesioner 

lampiran A halaman 110).  Umur, pendidikan dan masa kerja dinyatakan 

dalam tahun.  Tanggungan keluarga dinyatakan dalam jumlah orang.  

Kisaran gaji dinyatakan dalam rupiah.  Sehingga skala pengukuran yang 

diperoleh adalah skala rasio.   

 

2. Variabel Intervening  

Variabel intervening secara teoritis adalah variabel yang mempengaruhi 

hubungan variabel bebas dan variabel terikat menjadi hubungan langsung 

dan tidak langsung yang dapat diamati dan diukur.  Dalam penelitian ini 

yang merupakan variabel intervening adalah kepuasan kerja.   

 

Kepuasan kerja adalah suatu bentuk perasaan emosional seseorang 

terhadap pekerjaannya, yang diukur dari beberapa dimensi.  Dimensi 

kepuasan kerja adalah pekerjaan, gaji, penyelia atau pengawasan kerja, 
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kesempatan promosi, dan rekan kerja (kuesioner dapat dilihat pada 

lampiran A halaman 110).   

a. Pekerjaan adalah penilaian kepala kebun terhadap pekerjaannya.  

Dimensi pekerjaan terdiri dari beberapa indikator.  Indikator dari 

pekerjaan antara lain rasa terhadap pekerjaan, variasi tugas, standar 

kerja, pekerjaan yang menantang, situasi kerja, keamanan dalam 

bekerja, dukungan fasilitas perusahaan, luas areal, dan promosi jabatan.   

b. Gaji adalah penilaian kepala kebun terhadap gaji yang diterima, yaitu 

sampai seberapa jauh gaji yang diterima memberi kepuasan bagi 

karyawan.  Adapun indikator dari gaji yaitu kesesuaian gaji, kecukupan 

gaji, kepuasan terhadap gaji, dan kesediaan untuk bekerja lembur 

karena gaji.   

c. Pengawasan kerja adalah penilaian kepala kebun terhadap pengawasan 

yang dilakukan oleh atasannya.  Indikator dari pengawasan kerja antara 

lain kemampuan kepala wilayah dalam menjalankan tugas, kemampuan 

kepala wilayah dalam membuat sebuah keputusan, arahan dalam 

mengatasi masalah, pemberian solusi dalam menghadapi masalah, dan 

komunikasi antara kepala wilayah dengan kepala kebun.  

d. Rekan kerja adalah penilaian karyawan terhadap rekan sekerja 

mengenai pekerjaan yang dilakukan.  Indikator dari rekan kerja antara 

lain prinsip hidup, kesamaan pandangan hidup, pemberian solusi dalam 

mengatasi perbedaan pendapat dalam tugas, sikap teman kerja dalam 

menjaga nama baik perusahaan, dan cara teman kerja berhubungan satu 

sama lain.   



38 
 

Dari seluruh indikator yang telah disampaikan diimplementasikan dalam 

pernyataan/ pertanyaan dalam kuesioner, sehingga akan diperoleh total 

pernyataan 24.  Setiap pernyataan pada kuesioner dinilai dengan skala 

likert yaitu 5 (lima) jenjang, sehingga nilai variabel kepuasan kerja untuk 

masing-masing responden dapat berkisar 24-120.  Menurut Ghozali 

(2006), skala likert adalah skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban 

dengan pilihan.  Berikut tingkat preferensi jawaban  dari skala likert adalah 

sebagai berikut. 

Skor 5 artinya nilai yang sangat baik; 

Skor 4 artinya nilai yang baik; 

Skor 3 artinya nilai yang cukup; 

Skor 2 artinya nilai yang kurang baik; 

Skor 1 artinya nilai yang sangat tidak baik. 

 

3. Variabel Terikat  

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.  Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah kinerja karyawan.   

 

Kinerja adalah suatu perwujudan hasil kerja yang dapat mencerminkan 

tingkatan prestasi dari seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.  PT 

Great Giant Pineapple menggunakan beberapa dimensi untuk mengukur 

kinerja kepala kebun.  Berikut penilaian kinerja kepala kebun oleh PT 

Great Giant Pineapple digambarkan dalam diagram pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Dimensi penilaian kinerja kepala kebun oleh PT Great Giant 

Pineapple 

 

Dari Gambar 2 terlihat bahwa kinerja kepala kebun dinilai dari dua 

dimensi yakni dimensi What dan dimensi How.  Besarnya persentase 

dimensi What yaitu 60 persen dan dimensi How sebesar 40 persen.   

 

Penilaian kinerja sama dengan penilaian kepuasan kerja yakni 

menggunakan skala likert.  Skor atau nilai diberikan oleh kepala wilayah 

yang didasarkan pada perbandingan antara hasil kerja dengan kriteria yang 

telah ditentukan.  Terdapat perbedaan selang nilai antara penilaian 

kepuasan kerja dan kinerja yaitu apabila skor kepuasan kerja 1 – 5, 

sedangkan kinerja 5 – 9.   

 

Penilaian pada dimensi What merupakan penilaian yang berdasarkan pada 

hasil produksi yang diperoleh kepala kebun, sedangkan penilaian pada 

dimensi How merupakan penilaian yang berdasarkan pada tingkah laku 

dan sikap kepala kebun pada saat bekerja.  Oleh karena itu, dimensi What 

memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan dimensi How.   

Berikut uraian dimensi penilaian kinerja kepala kebun oleh PT Great Giant 

Pineapple.   

What
60%

How
40%
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a. What yaitu penilaian yang dilihat berdasarkan apa yang 

dikerjakan/dicapai oleh kepala kebun.  Penilaian tersebut berupa 

kualitas yang dihasilkan (quality) dan biaya yang dikeluarkan (cost).  

Dalam hal kualitas penilaian dilakukan terhadap jumlah produksi 

nenas, sedangkan untuk biaya dinilai dari besar biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi.   

 

Ada dua jenis nenas yang diproduksi yaitu jenis Plant Crop (PC) dan 

Ratoon Crop (RC).  Untuk penilaian kualitas selain PC dan RC ada 

gabungan nenas PC dan RC (PCRC).  Sehubungan dengan jenis nenas 

yang ditanam ada 2 jenis, maka untuk penilaian kinerja, produksi 

nenas dihitung dari 2 jenis nenas tersebut sehingga produksi dan biaya 

juga diasumsikan untuk dua jenis tersebut.  Baik dalam hal jumlah 

produksi dan biaya, penilaian dibandingkan dengan standar 

perusahaan.  Nenas jenis PC merupakan nenas yang ditanam dengan 

menggunakan bibit yang berasal dari tunas yang tumbuh di batang 

yang dipotong-potong kemudian ditumbuhkan di pembibitan, setelah 

3-5 bulan siap ditanam di lapang.  Dalam proses perawatan untuk 

membuahkan hasil maka diperlukan waktu yang lama selama 2 tahun.  

Sedangkan untuk nenas RC merupakan nenas yang ditanam dengan 

menggunakan bibit diperoleh dari tanaman yang sudah dipanen yang 

dibiarkan selama 4 bulan agar muncul anakan.  Setelah tumbuh, 

anakan dari tanaman nenas dipotong dan dikumpulkan berdasarkan 

kelas bibit.  Bibit dari anakan inilah yang disebut bibit sucker.  Waktu 

perawatan tanaman nenas RC lebih singkat dibandingkan dengan 
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nenas PC.  Oleh karena itu, besar persentase untuk  jumlah produksi 

nenas PC lebih besar dibandingkan dengan jumlah produksi nenas RC 

dikarenakan perawatan untuk nenas PC lebih ekstra dibandingkan 

dengan nenas RC.  Penilaian dimensi What dapat dilihat pada Gambar 

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penilaian kinerja kepala kebun oleh PT Great Giant 

Pineapple dimensi What 

 

Besar kontribusi penilaian What terhadap nilai total kinerja 60 persen.  

Pada dimensi What tersebut, kontribusi nilai indikator kualitas sebesar 

75 persen yang terdiri dari jumlah produksi PCRC (30 persen), 

produksi nenas PC (25 persen) dan produksi nenas RC (20 persen), 

sedangkan biaya 25 persen yang terdiri dari biaya nenas PC (15 

persen) dan biaya nenas RC (10 persen).   

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa penilaian kinerja pada dimensi What 

untuk masing–masing indikator mempunyai persentase yang berbeda.  

Besarnya persentase tersebut didasarkan pada jenis nenas.  Biaya yang 

dikeluarkan untuk nenas PC lebih besar dibandingkan dengan nenas 

RC.  Karena kualitas yang dihasilkan nenas jenis PC lebih baik 

Produksi nenas PC (25%) 

 
Produksi nenas RC (20%) 

Jumlah produksi PCRC  (30 %) 

What 

Quality (kualitas) 

Cost  (biaya) 

Biaya nenas PC (15%) 

 

Biaya  nenas RC (10%) 
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dibandingkan dengan nenas jenis RC.  Oleh karena itu, penilaian pada 

indikator biaya nenas PC lebih besar dibandingkan dengan biaya 

nenas RC.   

 

Penilaian kinerja dimensi What diberikan oleh kepala wilayah dengan 

pemberian skor/nilai.  Nilai diberikan berdasarkan pada hasil kerja 

kepala kebun.  Untuk menilai indikator kualitas dilakukan dengan 

membandingkan capaian produksi dengan standar yang ada.  Adapun 

besaran standar yang digunakan dinyatakan dalam bentuk selang.  

Besarnya selang ditentukan berdasarkan pada kenaikan hasil 

perencanaan produksi.   

 

Banyaknya selang penilaian yaitu lima buah.  Penilaian tersebut 

dinilai dari angka 9 untuk nilai tertinggi dan angka 5 untuk nilai 

terendah.  Untuk mendapatkan nilai 9 diperoleh dari 22,5 persen 

ditambah dari rencana produksi, nilai 8 diperoleh dari 7, 5 persen 

ditambah dari rencana produksi, nilai 7 diperoleh dari 7,5 persen 

dikurangi dari rencana produksi, nilai 6 diperoleh dari 22,5 persen 

dikurangi dari rencana produksi, nilai 5 memiliki nilai tidak lebih dari 

dari rencana produksi.  Penilaian kinerja kepala kebun oleh PT Great 

Giant Pineapple untuk dimensi What dapat dilihat pada Tabel 5.   
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Tabel 5. Penilaian kinerja kepala kebun oleh PT Great Giant Pineapple 

dimensi What  

 

No. Indikator Kinerja “What” Nilai 

1.  Sangat melebihi standar kapasitas 9 

2.  Melebihi standar kapasitas 8 

3.  Mencapai standar kapasitas yang diharapkan 7 

4.  Tidak mencapai standar kapasitas 6 

5.  Sangat kurang dari  standar 5 

 

Nilai akhir diperoleh dari besarnya persentase indikator dikalikan nilai 

kinerja untuk dimensi What.  Masing-masing indikator memiliki nilai 

akhir.  Nilai akhir masing-masing indikator What akan diakumulasikan.  

Sehingga diperoleh nilai total penilaian What.   

 

b. How yaitu penilaian kinerja yang dilihat berdasarkan bagaimana sikap, 

perilaku kerja dari kepala kebun.  Penilaian kinerja kepala kebun oleh 

PT Great Giant Pineapple untuk dimensi How dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penilaian kinerja kepala kebun oleh PT Great Giant 

 Pineapple dimensi How 

 

How 

Coaching (10%) 

 

Teknical knowledge (25%) 

Contributing to team success (15%) 

Work standar (15%) 

 

Quality orientation (15%) 

Sistem kepedulian pada k3(10%) 

Teknical knowledge sistem (10%) 
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Dari Gambar 4 terlihat bahwa penilaian kinerja kepala kebun oleh PT 

Great Giant Pineapple untuk dimensi How dilihat dari 7 indikator.  

Besar kontribusi penilaian kinerja untuk dimensi How sebesar 40 

persen.  Kontribusi nilai untuk masing-masing indikator pada dimensi 

How terdiri dari teknical knowledge, contributing to team success, work 

standar, quality orientation, coaching, teknical knowledge, dan sistem 

kepedulian pada K3.  Berikut uraian untuk masing-masing indikator 

dimensi How.   

- teknical knowledge, yaitu kemampuan memahami proses kerja seperti 

memahami budidaya tanaman, memahami standar perawatan tanaman, 

dan menguasai dasar-dasar kepemimpinan.  

- contributing to team succes (kerja sama), yaitu kemampuan 

mendukung orang lain ketika dibutuhkan seperti, memfasilitasi 

penyelesaian tujuan kerja grup, menyediakan informasi yang jelas, 

tepat waktu dan akurat mengenai operasional kerja.  

- work standar (standar kerja), yaitu menetapkan aturan kerja sesuai 

stadar perusahaan, seperti membuat penjadwalan kerja, mengelola 

secara efektif waktu dan sumber daya yang ada, menjamin pekerjaan 

selesai secara optimal dan efisien.  

- quality orientation (orientasi pada kualitas), yaitu mengorientasikan 

pada kualitas yang dihasilkan buah nenas, seperti menjamin hasil kerja 

yang berkualitas, melakukan tindakan terkait, kualitas, dan 

mengendalikan setiap aktivitas operasional kebun dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku.  
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- coaching, yaitu memberikan bimbingan pada orang lain seperti 

memberikan penjelasan tentang rencana kerja, dan mendemontrasikan 

contoh aktivitas kerja.  

- teknical knowledge sistem, yaitu mengetahui sistem manajemen yang 

di implementasikan oleh perusahaan seperti ISO, SMK3, SA 8000 

terkait area fungsi kerjanya.   

- kepedulian pada k3 (kesehatan dan keselamatan kerja), yaitu 

melakukan tindakan koreksi pada kondisi yang mempengaruhi 

keselamatan kerja tenaga kerja dan melakukan pemantauan pada 

pelaksanaan K3.   

 

Kontribusi nilai untuk masing-masing indikator berbeda.  Hal ini 

disesuaikan dengan sikap dan perilaku pada saat bekerja.  Pada 

indikator teknical knowledge (25 persen), contributing to team success 

(15 persen), work standar (15 persen), quality orientation (15 persen), 

coaching (10 persen), teknical knowledge (10 persen), dan sistem 

kepedulian pada K3 (10 persen).  Persentase teknical knowledge lebih 

besar dibandingkan dengan indikator lain.  Hal ini dikarenakan teknical 

knowledge merupakan hal yang paling mendasar dalam memahami 

proses kerja, sedangkan besar persentase untuk indikator lain 

disesuaikan dengan tingkat prioritas saat bekerja.   

 

Setiap indikator memiliki nilai.  Nilai tersebut diperoleh dari sikap, 

perilaku yang dilakukan oleh kepala kebun.  Kepala kebun dinilai 

perilaku dan sikapnya oleh kepala wilayah.  Penilaian tersebut dinilai 
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dari angka 9 untuk nilai tertinggi dan angka 5 untuk nilai terendah.  

Berikut penilaian kinerja yang digunakan oleh PT Great Giant 

Pineapple adalah sebagai berikut (Tabel 6). 

 

Tabel 6. Penilaian kinerja kepala kebun oleh PT Great Giant Pineapple 

dimensi How 

 

No. Indikator Kinerja “How” Nilai 

1.  Selalu mengatasi permasalahan kerja  9 

2.  Mengatasi permasalahan kerja 8 

3.  Kadang-kadang mengatasi permasalahan kerja 7 

4.  Jarang mengatasi permasalahan kerja  6 

5.  Tidak pernah mengatasi permasalahan kerja 5 

 

Nilai akhir diperoleh dari besarnya persentase indikator dikalikan nilai 

kinerja untuk dimensi How.  Masing-masing indikator memiliki nilai 

akhir.  Nilai akhir masing-masing indikator How akan diakumulasikan.  

Sehingga diperoleh nilai total penilaian How.   

 

Sebelumnya telah dijelaskan di atas bahwa kinerja kepala kebun dinilai 

dari dua dimensi (lihat Gambar 2).  Nilai kinerja kepala kebun diperoleh 

dengan menjumlahkan besarnya dimensi What dan nilai How.  

Sehingga diperoleh hasil akhir nilai kinerja untuk setiap individu.   

 

4. Pengukuran variabel  

a. Variabel penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan meliputi variabel bebas 

yaitu karakteristik individu (x), variabel intervening yaitu kepuasan 

kerja (x5) dan variabel terikat yaitu kinerja (z).   

 



47 
 

b. Instrumen penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang 

berisi seperangkat pertanyaan/pernyataan yang disusun untuk menilai 

berbagai indikator dari setiap variabel yang ada.  Setiap 

pertanyaan/pernyataan dinilai dengan skala likert yaitu 5(lima) jenjang, 

sehingga skala pengukuran variabel-variabel tersebut adalah ordinal.  

Skala likert digunakan untuk mengukur variabel kepuasan kerja dan 

kinerja .  Untuk variabel karakteristik individu tidak menggunakan 

skala likert. 

   

c. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum penelitian dilakukan, kuisioner sebagai alat ukur harus 

memiliki syarat tertentu untuk memperoleh data yang baik, yaitu alat 

ukur atau instrumen harus valid dan reliabel.  Dengan menggunakan 

instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka 

diharapkan data yang terkumpul adalah data yang valid dan reliabel, 

untuk itu diperlukan uji validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2012).   

 

Uji Validitas  

Validitas sebuah tes menunjukkan sejauh mana instrumen dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 

2013).  Uji coba dilakukan terhadap 36 responden. Adapun rumus yang 

digunakan peneliti untuk uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 

korelasi Product Moment dengan rumus sebagai berikut.   
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𝑟 =
𝑛 . ∑𝑋𝑌 − ∑𝑋 .  ∑𝑌

 𝑛 . ∑𝑋2 − (∑𝑋)2 .   𝑛 . ∑𝑌2 − (∑𝑌)2
 

 

Keterangan: 

r   = Koefisien validitas butir pertanyaan yang dicari 

n  = Banyaknya koresponden 

X   = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y   = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑X = Jumlah Skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah Skor dalam distribusi Y 

∑X² = Jumlah kuadrat masing-masing X 

∑Y² = Jumlah kuadrat masing-masing Y 

 

Hasil uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment, diperoleh hasil seperti terlihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil uji validitas variabel kepuasan kerja 

Pertanyaan  r-hitung Nilai kritis Keterangan  

p1 0,690 0.3 Valid 

p2 0,512 0,3 Valid 

p3 0,556 0,3 Valid 

p4 0,525 0,3 Valid 

p5 0,579 0,3 Valid 

p6 0,347 0,3 Valid 

p7 0,438 0,3 Valid 

p8 0,534 0,3 Valid 

p14 0,312 0,3 Valid 

p9 0,494 0,3 Valid 

p10 0,479 0,3 Valid 

p11 0,419 0,3 Valid 

p13 0,781 0,3 Valid 

p15 0,683 0,3 Valid 

p16 0,541 0,3 Valid 

p17 0,571 0,3 Valid 

p18 0,565 0,3 Valid 

p19 0,654 0,3 Valid 

p22 0,507 0,3 Valid 

p23 0,307 0,3 Valid 

p24 0,390 0,3 Valid 
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Tabel 7 menunjukkan bahwa semua pertanyaan valid berdasarkan uji 

validitas.  Oleh karena itu,  maka bisa dilanjutkan untuk uji reliabilitas.  

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan 

jumlah dari tiap skor butir.  Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, 

maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut.  Syarat tersebut 

menurut Sugiyono (2013), yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki 

kriteria sebagai berikut : 

a. Jika r ≥ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah 

valid 

b. Jika r ≤ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah 

tidak valid. 

 

Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan pengujian validitas butir pertanyaan, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk menguji ketepatan 

dan kepercayaan alat penguji dari data. Menurut Sugiyono (2013), 

pengujian reliabilitas digunakan dengan rumus koefisien reliabilitas 

Alpha Cronbach dengan bantuan perhitungan SPSS.  Untuk mengetahui 

reliabilitas caranya adalah dengan membandingkan nilai r tabel dengan 

nilai alpha.  Dengan ketentuan bila alpha > 0,60 sampai mendekati satu, 

maka alat peneliti reliabel. 

 

Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil 

korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara kedua 
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instrumen.  Uji reliabilitas instrumen penelitian ini akan menggunakan 

teknik Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut. 
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Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  
= jumlah varian butir/item 

2

tV  = varian total 

 

Suatu instrumen alat ukur dikatakan reliabel dan bisa diproses pada 

tahap selanjutnya jika nilai CronbachAlpha > 0,7. Jika instrumen alat 

ukur memiliki nilai CronbachAlpha < 0,7 maka alat ukur tersebut tidak 

reliabel.  Klasifikasinya adalah sebagai berikut. 

a. Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna.  

b. Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi.   

c. Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat.  

d. Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah.  

 

Setelah melakukan uji validitas maka dilanjutkan dengan uji reabilitas.  

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Hasil uji reliabilitas variabel kepuasan kerja 

 

Indikator Jumlah butir Jumlah butir 

gugur 

No butir 

gugur 

Pekerjaan 9 - - 

Gaji  5 1 12 

Pengawasan 5 - - 

Rekan kerja 5 2 20,21 
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Tabel 7 menunjukkan hasil uji reabilitas.  Berdasarkan hasil tersebut 

terdapat 3 butir pertanyaan yang gugur dimana satu pertanyaan dari 

indikator gaji dan dua pertanyaan dari indikator rekan kerja.   

 

d. Metode MSI (Method of Succesive Interval) 

Data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan memiliki skala 

ordinal dan rasio.  Data ordinal diperoleh dari variabel kepuasan kerja.  

Data rasio diperoleh dari variabel karakteristik individu dan kinerja.  

Untuk data ordinal sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu 

diubah menjadi data interval atau menjadi skala yang lebih tinggi 

sehingga data penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan analisis 

jalur (lampiran Tabel 29).  Untuk itu maka digunakan program 

penghitungan Method of Succesive Interval (MSI).  Untuk mengubah 

skor variabel penelitian yang berskala ordinal menjadi berskala interval 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Rasyid, 1994 dalam 

Suliyanto, 2011). 

1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban, berdasarkan hasil 

jawaban responden pada setiap pernyataan.   

2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, 

dilakukan penghitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan 

cara membagi frekuensi (f) dengan jumlah responden.   

3. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap pertanyaan, dilakukan 

penghitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban.   

4. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pernyataan dan 

setiap pilihan jawaban.   
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5. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban 

melalui persamaan berikut: 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 −  𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 −  𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
 

6. Ubah nilai Scale Value terkecil (nilai negatif yang terbesar) diubah 

menjadi sama dengan 1, lalu menghitung nilai transformasi dengan 

menggunakan rumus : 

Y = Sv + |Sv min| 

 

B. Metode, Lokasi , Responden dan Waktu Penelitian  

 

Metode yang digunakan adalah metode sensus.  Unit analisis dalam penelitian 

ini adalah seluruh kepala kebun PT Great Giant Pineapple bagian Plantation 

Grup II (PG II) yang mencakup 36 orang kepala kebun.   

 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan PT Great Giant Pineapple Kabupaten 

Lampung Tengah bagian Plantation Grup II.  Pemilihan lokasi dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa PT Great Giant 

Pineapple merupakan salah satu perusahaan besar di Kabupaten Lampung 

Tengah.  Selain itu, pemilihan lokasi Plantation Grup II dengan pertimbangan 

bahwa kinerja kepala kebun di Plantation Grup II termasuk dalam kategori 

baik karena telah melebihi target (disesuaikan dengan kriteria dari perusahaan).   

 

Responden dalam penelitian ini adalah kepala kebun.  Data mengenai variabel 

karakteristik individu dan kepuasan kerja diperoleh langsung dari wawancara 

dengan kepala kebun.  Untuk variabel kinerja diperoleh dari data sekunder 
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yaitu penilaian kinerja kepala kebun yang dilakukan oleh kepala wilayah.  

Pengambilan data penelitian dilaksanakan pada Februari – Mei 2014.   

 

 

 

C. Jenis dan Pengumpulan Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.   

a. Data primer  

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dan diperoleh dari 

wawancara terhadap responden.  Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari wawancara terhadap kepala kebun bagian Plantation Grup II di PT Great 

Giant Pineapple.  Wawancara tersebut mencakup variabel kepuasan kerja 

yang terdiri dari beberapa pernyataan/dimensi yang berisi indikator-indikator 

yang terkait kepuasan kerja seperti dimensi pekerjaan itu sendiri meliputi rasa 

terhadap pekerjaan, variasi tugas, standar kerja, tidak menantang, situasi 

kerja, keamanan, dukungan fasilitas, luas areal, dan promosi, dimensi gaji 

meliputi kesesuaian gaji, kecukupan, kepuasan, kesediaan, dimensi 

pengawasan meliputi dalam menjalankan tugas, kemampuan atasan 

mengambil sebuah keputusan, arahan, pemberian solusi, dan komunikasi 

antara kawil dan kabun, serta dimensi rekan kerja meliputi solusi dalam 

mengatasi perbedaan pendapat, sikap teman kerja dalam menjaga nama baik 

perusahaan, dan cara teman kerja berhubungan satu sama lain.     

 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, instansi, dan 

perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini.  Data sekunder yang 
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diperoleh dalam penelitian ini mencakup jumlah tenaga kerja di PT Great 

Giant Pineapple, dan jumlah perusahaan di Provinsi Lampung dari Badan 

Pusat Statistik.  Data kinerja kepala kebun diperoleh dari PT Great Giant 

Pineapple berupa data Perfomance Management System (PMS) (lampiran 

Tabel 30).   

 

D. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis  

 

1. Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif.  Analisis 

deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis 

mengenai objek yang sedang diteliti.  Analisis verifikatif digunakan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel.   

a. Analisis deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik 

individu, kepuasan kerja dan kinerja kepala kebun pada bagian 

Plantation Grup II di PT Great Giant Pineapple.  Analisis deskriptif 

yang digunakan yaitu dengan cara klasifikasi dan kategorisasi.  

Klasifikasi digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik individu.  

Kategorisasi digunakan untuk menjelaskan kepuasan kerja dan kinerja.   

 

Klasifikasi 

Klasifikasi digunakan untuk menjawab tujuan pertama.  Cara membuat 

klasifikasi adalah: 
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a. Menentukan jangkauan dengan menggunakan rumus: 

Jangkauan (J) = Datum terbesar – Datum terkecil 

b. Menentukan banyaknya kelas interval (k) dengan menggunakan 

rumus: 

k = 1 + 3,3 log n 

Dimana 

n = banyaknya data 

c. Menentukan panjang interval kelas (c) 

c =
jangkauan 

banyaknya kelas interval
 atau 

J

k
 

d. Kelas pertama 

Mengambil datum terkecil sebagai batas bawah kelas pertama 

kemudian menjumlahkan datum terkecil dengan panjang inteval 

kelas. 

e. Kelas Kedua 

Batas bawah kelas kedua dimulai dengan melanjutkan batas atas 

kelas pertama.  Kemudian menjumlahkan dengan panjang interval 

kelas.   

f. Kelas ke-3 dan seterusnya dapat ditentukan dengan cara yang sama. 

 

Kategorisasi  

Untuk membuat kategorisasi pada prinsipnya sama dengan klasifikasi.  

Perbedaannya untuk kategorisasi dilakukan penghitungan jumlah skor 

setiap pernyataan dari masing-masing indikator.  Kemudian menentukan 

daerah variabel yang diperoleh dari penjumlahan skor dari setiap 

indikator. 
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Gambar 5. Garis kategorisasi variabel  

 

Gambar 5 dapat digunakan untuk mengetahui kategori dari variabel 

kepuasan kerja dan kinerja.  Lima kategori tersebut yaitu sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi (Sugiyono dalam Sayekti 

2011).   

 

b. Analisis verifikatif  

Analisis verifikatif digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antar 

variabel.  Pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja, 

pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dan pengaruh karakteristik 

terhadap kinerja.  Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan 

analisis jalur (path analysis) dengan menggunakan program Lisrel 8.8.   

 

Analisis jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur digunakan untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak 

langsung antar variabel dalam model (Matjik dan Sumertajaya 2011).  

Menurut Ghozali (2006) diagram jalur memberikan informasi secara 

eksplisit hubungan kausalitas antarvariabel berdasarkan pada teori.   

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur dengan 

menggunakan model dekomposisi pengaruh antarvariabel.  Model ini 

dapat dibedakan menjadi: 

Sangat Tinggi   Rendah   Sangat Rendah   Sedang   Tinggi  

 

Rentang interval 
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1. Direct causal effects (pengaruh langsung) adalah pengaruh satu 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang terjadi tanpa melalui 

variabel lain.  

2. Indirect causal effects (pengaruh tidak langsung) adalah pengaruh 

satu variabel bebas terhadap variabel terikat yang terjadi melalui 

variabel lain terdapat dalam satu model.  

3. Total causal effects (pengaruh total) adalah jumlah dari pengaruh 

langsung dan pengaruh tidak langsung.  

 

c. Uji Pengaruh Mediasi 

Menurut Sugiyono (2007) variabel intervening adalah variabel yang 

secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan 

tidak dapat diamati dan diukur.  Variabel ini merupakan variabel antara 

variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya 

variabel dependen.  Untuk menguji pengaruh variabel mediasi 

digunakan metode analisis jalur (path analysis).  Variabel kepuasan 

kerja merupakan variabel mediasi antara karakteristik individu dengan 

kinerja kerja digambarkan dalam path analysis sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Path analysis 

Karakteristik individu 

(x) 

Kinerja (z) Kepuasan kerja 

(x5) 

1 

3 

2 
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2. Pengujian Hipotesis 

 

a. Uji Model 

 

Koefisien determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu.  Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas.  Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006).   

 

Pengaruh secara simultan (bersama-sama) 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006).  Langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut :  

1. Derajat kepercayaan = 5 %  

2. Derajat kebebasan f tabel ( α, k, n-k-1 )  

α = 0,05   

k = jumlah variabel bebas  

n = jumlah sampel  

3. Menentukan kriteria pengujian  

H0 ditolak apabila f hitung > f tabel  

H1 ditolak apabila f hitung < f tabel  
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4. Menentukan F dengan rumus : F =  
R2/k  

 1−R2 /(n−k−1)
   

Dimana :  

R
2
 = koefisien determinan berganda 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas  

Kesimpulan :  

Apabila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya 

tidak ada pengaruh secara simultan.  

Apabila Fhitung > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

ada pengaruh secara simultan.   

 

Pengaruh secara parsial 

Uji T digunakan untuk membuktikan pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen, dimana apabila nilai T 

hitung lebih besar dari T tabel menunjukkan diterimanya hipotesis yang 

diajukan.  Nilai T hitung dapat dilihat pada hasil regresi dan nilai T 

tabel didapat melalui sig. α = 0,1 dengan df = n – k 

 

Kesimpulan :  

Apabila T hitung < T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya 

tidak ada pengaruh secara parsial.  

Apabila T hitung > T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya 

ada pengaruh secara parsial. 

 

 


