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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penlitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Kimia Farma (Persero) Pekanbaru yang di  

JL. Sisingamangaraja NO. 184, Rintis, Pekanbaru kota, kota Pekanbaru. Waktu 

pelaksanaan  1 November 2018 tanggal sampai selesai. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data Kuantitatif Menurut Sugiyono(2010:21)adalah jenis data yang dapat 

diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang 

dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. 

3.2.2 Sumber Data 

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Lofland dalam Moleong (2008: 157) data primer adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan.Penelitian ini, 

data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara sumber 

dengan pihak PT. Kimia Farma (Persero) cabang Pekanbaru. 

2. Data Sekunder. 

Lofland dalam Moleong (2008: 157) data sekunder merupakan data yang 

diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data 

primer.Data sekunder dapat berupa studi pustaka yang berasal dari bukubuku, 
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penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian.Berbagai dokumen dihasilkan melalui objek penelitian yang 

dipergunakan untuk mendukung data primer dan memperkuat data dalam 

melakukan penelitian. 

3.2.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Menurut Suroyoanwar(2009:168) kuisioner  merupakan sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan tertulis  tentang data faktual atau opini yang berkaitan 

dengan diri responden,yang  dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan 

perlu dijawab oleh responden.Menurut Istijanto(2011:81) skala yang digunakan 

dalam kuesioner adalah skala likert 1-5 dengan penjelasan sebagai berikut: 

SS : Sangat setuju, maka diberi nilai 5 

S : Setuju, maka diberi nilai4 

R : Ragu-ragu, maka diberi nilai 3 

TS : Tidak setuju, maka diberi nilai 2 

STS : Sangat tidak setuju, maka diberi nilai 1 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi 

secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual, ketika seseorang 

ditanyai pewawancara guna mengungkapkan perasaan, motivasi, sikap, atau 

kenyakinannya terhadap suatu topik sumber daya manusia (Istijanto,2013:38).  
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3.3 PopulasidanSampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan semua anggota yang diteliti 

(Istijanto,2013:109). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT 

Kimia Farma (Persero) cabang Pekanbaru yang berjumlah 40 orang. 

3.3.2 Sampel 

MenurutIstijanto (2013:109) “Sampel merupakan bagian dari populasi 

yang ingin diteliti oleh peneliti”. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan 

berjumlah 40 orang, jadi sampel yang digunakan adalah sampel jenuhMenurut 

Sugiyono (2013:124)sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara 

mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Jadi sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT Kimia Farma (Persero) 

cabang Pekanbaru yang berjumlah 40 orang. 

3.4 Analisis Data 

Pada analisis ini akan dilakukan dua tahap analisis, yaitu deskriptif-

kuantitatif. Analisis deskriptif meliputi pengelompokan responden kedalam 

karakteristik yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan jenis kelamin (Pria dan 

Wanita), tingkat Pendidikan meliputi Pendidikan Dasar (SD dan SMP), SMA/K, 

Diploma Tiga (D3), (Istijanto, 2013:91). 

Sedangkan analisis kuantitatif merupakan suatu analisis yang 

menggunakan dasar pendekatan angka (Istijanto, 2013:88).Sebelum 

melakukanan alisis regresi linier berganda maka terlebih dahulu melakukan Uji 

Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalistik, Uji 
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Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi,  Pengujian Hipotesis 

serta Koefisien Determinasi (R
2
). 

3.5 Analisis Linier Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah alat analisis yang dipergunakan 

untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variable bebas terhadap variable terikat 

(Suliyanto,2011:53). 

y = a+ b1 .x1+ b2 .x2 +   .   

Y =  Kinerja Karyawan 

A =  Konstanta 

B =  Koefisien 

X1 =  Pengembangan Karir 

X2        = Pretasi Kerja 

X3 =  Komitmen Organisasi 

b1 b2    = Koefisien Regresi 

e = Variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini 

3.6  Uji Kualitas Data 

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang 

dipakai didalam penelitian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan oleh 

inatrumen yang berkualitas. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas 

data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji realiabilitas.(Sugiyono, 

2011:111) 
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3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur saha tau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali,2011:54). Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat 

ukur penelitian terhadap isi atau arti sebenarnya yang diukur. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Confirmatory Faktor Analysis (CFA).Confirmatory Faktor Analysis (CFA) adalah 

analisis faktor untuk menguji unit dimensionalitas atau apakah indikator-indikator 

yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variable 

(Ghozali, 2011:55). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variable atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan reliable atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47).Setiap alat pengukur seharusnya 

memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. 

Instrumen yang reliabela dalah instrumen yang jika dicobakan secara berulang-

ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama dengan 

asumsi tidak terdapat perubahan psikologis terhadap responden. 

Uji reliabilatas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

Cronbach.Dengan metode Alpha Cronbach, koefisien yang diukurakan beragam 
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antara 0 hingga 1. Nilaikoefisien yang kurang dari  0,6 menunjukkan bahwa 

keandalan konsistensi internal yang tidak reliable (Arikunto, 2010: 193). 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik.Agar dalam analisis 

regresi diperoleh model regresi yang bias dipertanggung jawabkan.Maka harus 

diperhatikan asumsi-asumsisebagaiberikut: 

Terdapat hubungan linear antara variable bebas dan variable terikat. 

Besarnya varian eror atau (faktor pengganggu) bernilai konstan untuk seluruh 

variable bebas (bersifat homoscedasticty). 

Independen dari eror (non autocorrelation). 

Normalitas dari distribusi eror. 

Multikolinearitas yang sangat rendah. 

 Pengukuran klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji Multikolerasi, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. 

3.7.1 Uji Normalistik 

Uji normalistik dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang 

distandarisasi pada model regresi pendistribusi normal atau tidak.Nilai residual 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandar tersebut sebagian 

besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang terdistribusi 

normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng 

(bell-shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai tak terhingga. 

Berdasarkan pengertian uji normalitas tersebut maka uji normalitas disini tidak 
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dilakukan per variable (univariate) tetapi hanya terhadap nilai residual 

terstandarisasinya (multivariable) (Suliyanto, 2011 : 69). 

Dalam penelitian menggunakan uji normalitas dengan grafik Normal Probality 

Plot (P-PPlot), apabilatitik (data) masih berada disekitar garis normal disebut data 

normal dan begitu juga sebaliknya 

3.7.2 Uji Multikolineritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas atau tidak, model yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi yang tinggi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikorelasi didalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai 

Variance Inflaction Factor (VIF). 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada varian variable pada regresi yang tidak 

sama (konstan). Sebaliknya varian variable pada model regresi memiliki nilai 

yang sama (konstan) maka disebut heteroskedastisitas. Yang diharapkan pada 

model regresi adalah yang homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering 

terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section (Suliyanto, 2011 : 

95). Dalam penelitan ini menggunakan uji heteroskedastisitas dengan metode 

analisis grafik 

3.7.4 Uji Outokorelasi 

Outokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual 

pada satu pengamatan lain pada model regresi. Uji outokorelasi digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi pada residual pada suatu 
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pengamatan lain pada model regresi. Umumnya untuk mengetahui adanya 

otokorelasi dilakukan uji Durbin-Watson (Suliyanto, 2011 :126). Uji Durbin-

Watson (Durbin Watson Test) yang merupakanuji yang sangat popular untuk 

menguji ada tidaknya masalah outokorelasi dari model empiris yang diestimasi. 

3.8 Uji Hipotesis 

3.8.1 Uji Parsial (Uji T) 

Menurut Suliyanto (2011:4) nilai t hitung digunakan untuk menguji 

pengaruh secara persial (per variabel) terhadap variable tergantungnya.Apakah 

variable tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variable tergantungnya 

atau tidak. 

ApabilaTtabel>Thitung, H0 diterima dan jikaTtabel<Thitung, maka H1 

diterima.Begitupun jika sig > α (0,05), maka H0 diterima H1 ditolak dan jika sig < 

α (0,05), maka H0 ditolak H1 diterima. 

3.8.2 Uji Secara Simultan (Uji F) 

Menurut Suliyanto (2011:5) digunakan untuk menguji pengaruh secara 

simultan variable tergantungnya. Jika variable bebas memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap variable tergantung maka model persamaan regresi masuk 

dalam criteria cocok atau fit. Sebaliknya, jika terdapat pengaruh secara simultan 

maka masuk dalam kategori tidak cocok atau non fit. 

Apabila Fhitung>Ftabel, maka H1 diterima atau secara bersama-sama variable 

bebas dapat menerangkan variable terikatnya secara serentak.Sebaliknya apabila 

Fhitung<Ftabel, maka H0 diterima secara bersama-sama variable bebas tidak 

memiliki pengaruh terhadap variable terikat. Untuk mengetahui signifikan atau 
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tidak pengaruh secara bersama-sama variable bebas terhadap variable terikat dapat 

digunakan probability sebesar 5% (α = 0,05). Jika sig > α (0,05), maka H0 

diterima H1 ditolakdanjika sig < α (0,05), maka H0 ditolak H1 diterima. 

3.8.3 Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinan merupakan besarnya kontribusi variable bebas 

terhadap variable tergantungnya.Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin 

tinggi kemampuan variable bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada 

variable tergantungnya (Suliyanto, 2011:23). 

 


