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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada PT. Indojaya Agrinusa  Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 

2018. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Menurut Sugiyono (2009:3) data kualitatif yaitu data yang bukan dalam 

bentuk angka – angka atau tidak dapat dihitung atau dalam bentuk informasi baik 

secara lisan maupun lisan, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan 

perusahaan dan karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang 

diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti . Data 

kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka – angka yang dapat 

dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder. Sugiyono (2009:62). 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari responden 

yang terdiri dari identitas responden dan juga hasil tanggapan responden 

tentang pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan Kerja terhadap 
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Turnover Intention karyawan PT.Indojaya Agrinusa Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah Data diperoleh dari dokumentasi atau keterangan 

sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek. Data sekunder dalam 

peneitian ini berasal dari buku, jurnal, PT.Indojaya Agrinusa Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar, artikel dari internet, dan berbagai sumber 

lainnya. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

interaksi dan percakapan yang terjadi di antara subyek yang diteliti.  

b. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi) dan Informasi (seseorang yang diasumsikan 

mempunyai informasi penting tentang suatu obyek). Wawancara 

dilakukan pada karyawan untuk mengetahui keadaan suatu organisasi 

sebelum mengangkat suatu masalah.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan 

dalam berbagai metode yang bertujuan untuk mendapatkan informasi 
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yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumentasi yang 

dimaksud seperti data jumlah karyawan pada perusahaan. 

d. Kuesioner/Angket 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan/ pernyataan yang harus diisi oleh 

responden agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai suatu 

masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden 

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

pengisian daftar pernyataan/pertanyaan. Menurut Ghozali (2013) untuk 

menentukan nilai jawaban setiap pernyataan digunakan skala Likert yaitu 

skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Bobot Penilaian Skala Likert 

Bobot Penilaian  

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Netral (N) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:49). Dalam hal ini 

yang menjadi populasinya adalah karyawan pada PT Indojaya Agrinusa  yang 

berjumlah 76 orang. 



44 

 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh 

populasi tersebut. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu total 

population sehingga pada penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian yaitu sebanyak 76 orang karyawan, karena jumlah karyawan yang tidak 

terlalu banyak. 

 

3.5 Konsep Operasional 

Tabel 3.2 Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

No.  Variabel Definisi Oprasional Indikator Skala 

1. Turnover 

Intention 

(Y) 

Turnover intention adalah kadar 

atau intensitas dari keinginan 

karyawan untuk keluar dari 

perusahaan. 

Harnoto dalam Putrianti et al 

(2014:4) 

1) Pikiran untuk keluar 

2) Keinginan untuk 

mencari lowongan 

pekerjaan lain 

3) Adanya keinginan 

untuk meninggalkan 

organisasi dalam 

beberapa bulan 

Mendatang. 

Chen & Francesco 

dalam Nafiudin dan 

Umdiana (2017:73) 

Likert 

2. Motivasi 

(X1) 

Motivasi kerja merupakan 

sebagai kesediaan karyawan 

untuk melaksanakan upaya 

tinggi untuk mencapai tujuan-

tujuan keorganisasian yang 

dikondisikan oleh kemampuan 

upaya untuk memenuhi 

kebutuhan individual tertentu. 

Robbins dan Counter dalam 

Suwatno dan Priansa 

(2011:171) 

1) Tanggung jawab  

2) Prestasi yang diraih  

3) Pengakuan orang 

lain  

4) Kemungkinan 

pengembangan  

5) Kemajuan  

Manoppo (2015:1224) 

  

Likert 

3. Disiplin 

Kerja 

(X2) 

Disiplin Kerja adalah kesadaran 

dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. 

Fathoni dalam Wisantyo dan 

1. Hadir tepat waktu 

2. Mengutamakan 

presentase 

kehadiran 

3. Mentaati ketentuan 

jam kerja  

Likert 
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No.  Variabel Definisi Oprasional Indikator Skala 

Madiistriyantno (2015:57) 4. Mengutamakan jam 

kerja yang efisien 

dan efektif 

5. Memiliki 

keterampilan kerja 

pada bidang 

tugasnya 

6. Memiliki semangat 

kerja yang tinggi 

7. Memiliki sikap 

yang baik 

8. Kreatif dan inovatif 

dalam berkerja. 

Harlie dalam Setiawan 

(2013:3) 

4 Lingkungan 

Kerja 

(X3) 

Lingkungan Kerja adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar 

tenaga kerja (karyawan) yang 

dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya. 

Nitisemito dalam Prihantoro 

(2012:82) 

1. Hubungan antar 

karyawan 

2. Suasana kerja 

3. Fasilitas-fasilitas 

kerja karyawan. 

Prihantoro (2012:82) 

Likert 

 

3.6 Analisis Data 

 Dalam menganalisis data yang di peroleh dari kegiatan penelitian ini, 

penulis menggunakan metode regresi linier berganda, yaitu semua metode statistik 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat yang di bantu dengan menggunakan program SPSS Versi 17.0. Analisis ini 

memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memasukan lebih dari satu variable 

yang ditunjukan dengan persamaan: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  

Dimana : 

Y   = Turnover Intention 
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a  = Konstanta 

X1   = Motivasi  

X2   = Disiplin Kerja 

X3   = Lingkungan Kerja 

b1,b2,b3  = Koefisien Regresi  

e  = Error 

3.6.1 Analisia Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi). Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui gambaran data secara 

ringkas yaitu tentang pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta 

kecenderungan suatu gugus data. 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

3.6.2.1 Validitas 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas mengukur apakah pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner 

yang digunakan betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada 

tabel dengan judul Item-Total Statistic. Menilai kevalidan masing-masing butir 

pertanyaan dapat dilihat dari nilai Corrected item-Total Correlation masing-

masing butir peryataan. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n 
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adalah jumlah sampel atau jumlah responden. Suatu item kuesioner dapat 

dikatakan valid jika Corrected item-Total Correlation (r hitung) memiliki nilai > r 

tabel. Dengan demikian maka item yang memiliki r hitung > r tabel dan nilai 

positif maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid, sedangkan item yang 

memiliki nilai r hitung < r tabel dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari 

analisis selanjutnya. 

3.6.2.2 Reliabilitas 

  Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila diukur dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1 Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013:160). 
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a. Analisis grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan 

ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

b. Analisis statistik 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S), jika nilai signifikansinya di atas 

dari nilai α (0,05) maka data berdistribusi normal 

3.6.3.2 Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Alat statistik yang sering digunakan untuk 

menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan 

nilai variance inflation factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan bebas 

multikolenearitas jika nilai toleransinya > 0,10 atau nilai VIF < 10 (Ghozali, 

2013:105). 
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3.6.3.3 Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastistas atau yang tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2013:139). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilihat dari berbagai cara salah satunya melalui scatterplot 

antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Jika pada scatterplot 

titik-titik membentuk pola tertentu atau teratur, maka telah terjadi 

heterokedastisitas, sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar acak maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

   Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis, penguji mengunakan uji 

signifikansi parameter individual (uji t), uji simultan (uji F) dan Koefisien 

Determinasi (R
2
). 

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

Ghozali (2013:98) menyatakan uji statistik t pada dasarnya menunjukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan signifikansi 

5% (α = 0,05). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 :  Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen 
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Ha :  Variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen 

Penerimaan atau penolakan hipotesis menggunakan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai t hitung > t tabel dan sig < sig (α = 0.05) maka H0 ditolak Ha 

diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen 

b. Jika nilai t hitung < t tabel dan sig > sig (α = 0.05), maka H0 diterima dan 

Ha ditolak berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan melihat nilai F hitung dan 

nilai signifikansinya pada Table ANOVA.  

Rumusan hipotesis dalam pengujian secara simultan (Uji F) adalah: 

H0 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara simultan seluruh variabel 

independen (bebas) terhadap variable dependen (terikat). 

Ha :   Diduga terdapat pengaruh secara simultan seluruh variable independen 

(bebas) terhadap variable dependen (terikat). 

Pengambilan Keputusan: 

a. Jika F hitung > F tabel atau sig < α (0,05); maka H0 ditolak dan Ha 

diterima 
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b. Jika F hitung < F tabel atau sig > α (0,05); maka H0 diterima dan Ha 

ditolak 

Untuk menentukan nilai F tabel dapat menggunakan rumus berikut ini: 

Ftabel  = (n – k -1) ; k 

Keterangan: 

Ftabel  : Nilai Tabel F 

n : Jumlah Sampel 

k : Jumlah Variabel Bebas (independen) 

3.6.4.3 Koefisien Determinasi (   ) 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) pada dasarnya untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperediksi 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). 


