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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Balam Jaya Di Desa Balam Merah

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Dengan alamat Jln. Lintas Bono

Pangkalan Bunut.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Koperasi Balam

Jaya yang berjumlah 30 orang. Menurut Sugiono (2010 : 96) mengatakan bahwa

seluruh populasi di dalam penelitian dijadikan sampel dengan menggunakan

metode sensus atau sampel jenuh. Hal ini sering dilakukan bila populasi relatif

kecil kurang dari 30 orang. Metode ini mensyaratkan semua anggota populasi

dimasukan sebagai responden atas sampel.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung

dengan melakukan wawancara atau interview dan kuesioner dengan pihak

koperasi dan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder
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Data sekunder yaitu data dan informasi dalam bentuk jadi yang

telah dimiliki dan disediakan oleh koperasi. Seperti data anggota, sejarah

singkat koperasi dan struktur organisasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Interview (Wawancara)

Yaitu wawancara langsung terhadap pimpinan koperasi secara langsung

yang berhubungan dengan data-data yang bersangkutan.

2. Kuesioner (Angket)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan daftar

pertanyaan kepada responden, guna memperoleh data dan informasi lain

yang dianggap perlu.

3.5 Uji Kualitas Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan

metode kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih

akurat tentang respon yang diberikan oleh responden, sehingga data yang

berbentuk angka tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode statistik

yaitu:

3.5.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk

mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban
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seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu

ke waktu (Ghozali, 2006 : 41).

Metode uji reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian

ini, adalah dengan menggunakan fasilitas SPSS, yakni dengan uji

statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan

reliabel jika nilai cronbach alpha > 0.60.

3.5.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan ada

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk

kuesioner tersebut (Ghozali, 2006 : 45).

Metode yang akan digunakan untuk melakukan uji validitas

adalah dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan

total skor konstruk atau variabel.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan

pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Dalam asumsi klasik

terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan, yakni Uji Multikolonieritas,

Uji Autokorelasi, Uji Heterosdastisitas, dan Uji Normalitas.

3.6.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
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Jika antar variabel bebas terdapat korelasi yang cukup tinggi dari R2

maka terjadi korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006 : 91).

Multikolinearitas dapat diuji melalui nilai toleransi dengan

Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF dapat dihitung dengan

formula sebagai berikut :

VIF = ( )+
a. Jika VIF > 10, terdapat persoalan multikolinearitas diantara

variabel bebas.

b. Jika VIF < 10, tidak terdapat persoalan multikolinearitas diantara

variabel bebas.

3.6.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi

antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun

dalam times series pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada peride t. jika ada, berarti terdapat

autokorelasi (Ghozali,2006 : 95).

Pengujian ini dilakukan Durbin-Watson (table DW Test), dasar

pengambilan keputusan adalah :
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Keterangan :

a. Jika angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif.
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b. Jika angka D-W di antara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat

autokorelasi.

c. Jika D-W di atas 2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

Untuk menentukan batas tidak terjadinya autokorelasi dalam model

regresi tesebut adalah du>d>4 dimana du adalah batas atas dari

nilai d Durbin Watson yang terdapat ada tabel uji Durbin Watson.

Sedangkan d merupakan nilai d Durbin Watson dari hasil

perhitungan yang dilakukan. Model regresi tidak mengandung

masalah autokorelasi jika kriteria du>d>4-du terpenuhi.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah

yang homoskesdastisitas, yakni variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan lain bersifat tetap maka terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah

dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait

yaitu ZPRED dan residualnya SRESID. Jika gambar membentuk pola

tertentu maka ada masalah heteroskedastisitas dan jika tidak

membentuk berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas (Ghozali,

2006 : 105).

3.6.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai
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residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan anlisis

grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006 : 110).

3.7 Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang terkumpul dari hasil kuesioner dapat

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) langkah yaitu : persiapan, tabulasi, dan

perencanaan data pada pendekatan penelitian. Persiapan mencakup pengumpulan

dan pemeriksaan kelengkapan lembar kuesioner serta memeriksa kebenaran cara

pengisian. Selanjutnya dilakukan tabulasi hasil kuesioner dan memberikan nilai

(scoring) sesuai dengan sistem penelitian yang telah ditetapkan kuesioner tertutup

dengan menggunakan skala Likert 1-5.

Data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yang digunakan

sesuai dengan tujuan penelitian dengan mengunakan skala likert, dimana jawaban

untuk pertanyaan diberi skor positif dengan skala 1 sampai 5 kriteria skor variabel

penelitian sebagai berikut :

a. Alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) diberi bobot 5

b. Alternatif jawaban Setuju (S) di beri bobot 4

c. Alternatif jawaban Netral (N) di beri bobot 3

d. Alternatif jawaban Tidak Setuju (TS) di beri bobot 2

e. Alternatif jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) di beri bobot 1

Adapun teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

analisis regresi linear berganda, yang dirumuskan dengan persamaan sebagai

berikut : (Hasan, 2002 : 254).

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
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Y = Kinerja Pengurus

a = Konstanta

b1,b2,b3 = Koefisien regresi

X1 = Kemampuan

X2 = Motivasi

X3 = Sikap Kerja

e = Variabel error (pengganggu)

3.8 Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji Statistik F, uji

Statistik T dan uji Koefisien Determinan.

3.8.1 Uji signifikansi simultan (uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen.

a. Hipotesis pengujiannya adalah :

H0 : b1 = b2 = b3

Artinya : Semua variabel independen secara simultan tidak

mempunyai pengaruh yang signitifikan terhadap

variabel dependen.

H0 : b1 ≠ b2≠ b3

Artinya : Semua variabel independen secara simultan mempunyai

pengaruh yang signitifikan terhadap variabel

dependen.

b. Menentukan level of signitifikan pada α = 0,05
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c. Menentukan Fhitung = MRS / MSE =
)(/

/

knSSE

KSSR



Di mana:

SSR = Sum due to Regression = ∑ (Y -)

SSE = Sum of Square

Error = ∑ (Yi -)

d. H0 : diterima bila Fhitung < F tabel

Ha : diterima bila Fhitung > F tabel

3.8.2 Uji signifikan parsial (Uji Statistik t)

Menguji koefisien regresi masing-masing variabel independen

secara parsial dengan menggunakan uji-test, dengan tahapan sebagai

berikut :

a. Membuat hipotesis operasional

H0: b1 = 0 : Artinya tidak ada pengaruh yang signitifikan dari

variabel kemampuan terhadap kinerja karyawan

Ha : b1 ≠ 0 : Artinya ada pengaruh yang signitifikan dari variabel

kemampuan terhadap kinerja karyawan

H0 : b2 = 0 : Artinya tidak ada pengaruh yang signitifikan dari

variabel motivasi terhadap kinerja karyawan

Ha : b2 ≠ 0 : Artinya ada pengaruh yang signitifikan dari variabel

motivasi terhadap kinerja karyawan

Ha : b3 = 0 : Artinya  tidak ada pengaruh yang signitifikan dari

variabel sikap kerja terhadap kinerja karyawan

Ha : b3 ≠ 0 : Artinya ada  pengaruh yang signitifikan dari

variabel sikap kerja terhadap kinerja karyawan
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b. Menentukan level of signitifikan pada α = 0,05

c. Menentukan t hitung dengan rumus sebagai berikut :

thitung – Bi / Se (Bi)

dimana : Bi = Unstandardized coefficients B

Se = Standar Error

d. Keputusan

H0 : diterima bila t hitung< t tabel

Ha : diterima bila t hitung > t tabel

Dengan melihat banyaknya atau sampel dalam penelitian ini,

tidak memungkinkan bagi penulis untuk menguji atau menghitung

masing-masing uji, maka penulis menggunakan bantuan program

SPSS, sehingga memudahkan penulis untuk menginterprestasi hasil

serta lebih akurat dalam menganalisa data.

3.8.3 Uji Koefisien Determinan (R2)

Koefisien determinan (R2) dimaksudkan untuk mengetahui

tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini

ditujukkan oleh besarnya koefisien determinan (R2) antara 0 sampai 1.

Jika koefisien determinan nol berarti variabel independen sama sekali

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien

determinan semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa

bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Karena variabel independen pada penelitian ini lebih dari 2, maka

koefisien determinan yang digunakan adalah Adjusted R Square. Dari

determinan (R2) ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur
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besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik

turunnya variabel Y yang biasanya dinyatakan dalam presentase.


