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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada PT.Telkom Pekanbaru yang terletak di jalan

Sudirman No.199 Kota Pekanbaru yang dimulai pada tanggal 25 april 2014 sampai

dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis

data yaitu :

1. Data Primer

Yaitu data yang penulis kumpulkan secara langsung dari hasil wawancara atau

interview dengan responden yang berhubungan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari perusahaan berupa :

Data sumber daya manusia pada tahun 2013, data gaji karyawan, target dan realisasi

PT.Telkom pekanbaru.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang di perlukan untuk penelitian ini, penulis

melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu usaha untuk mendapatkan keterangan-keterangan ataupun informasi

dari sumber-sumber yang ada kaitannya dengan masalah-maslah dari sumber-sumber
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yang ada kaitannya dengan masalah-masalah penelitian wawancara dilakukan dengan

karyawan PT. Telkom.Pekanbaru.

2. Kuesioner

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang disebarkan kepada para

karyawan yang ditunjuk sebagai sampel dalam penelitian ini untuk memperoleh data

primer.

3. Observasi

Yaitu metode atau cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara

sistematis dengan cara melihat atau mengamati perusahaan secara langsung.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011 : 90). Adapun

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT Telkom

Pekanbaru yang berjumlah 191 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode simple random

sampling, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel dari populasi

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi

(Sugiyono, 2011 : 93)
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Penentuan jumlah sampel menurut Slovin dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang

masih dapat ditolelir atau diinginkan, disebut juga dengan nilai kritis (10%).

191

1 + 191(10%)2

= 65,63  dibulatkan menjadi 66

Jadi jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 66 orang karyawan.

3.5 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apabila ada pertanyaan-pertanyaan

pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan untuk

mengukur suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuisioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuisioner tersebut.

Menurut umar (2008) uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-

pertanyaan pada kuisioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak

releven.

N
n =

1+ Ne2
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Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan

adalah nilai corrected item total corelationa atau nilai r hitung harus berada diatas 0,3.

Hal ini dikarenakan jika nilai r hitung lebih kecil dari 0,3, berarti item tersebut memiliki

hubungan yang lebih rendah dengan item-item pertanyaan lainnya dari pada variabel

yang diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiono, 2007:48).

2. Uji Reliabilitas

Uji releabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukuran dalam

mengukur suatu kejadian. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah

hasil jawaban dari kuisioner responden benar-benar stabil dalam mengukur suatu

kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur semakin stabil sebaliknya

jika alat pengukur randah maka alat tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu

gejala. Instrumen yang realibel adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk

mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Adapun kriteria

pengambilan keputusan untuk uji releabilitas adalah dengan melihat nilai cronbach

alfa (a) untuk masing-masing variabel. Dimana suatu variabel dikatakan reliable jika

memberikan nilai cronbach alfa lebih besar 0,60.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisisa data penulis menggunakan metode regresi linier

sederhana, yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan

antara variabel indevenden dan devenden yang dibantu dengan menggunakan

program spss versi 20.0 dengan persamaan sebagai berikut :
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Y = a + b X

Di mana:

Y = Kinerja Karyawan

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Insentif

Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model analisis penelitian

ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam angket. Karena

semua jawaban tersebut bersifat kualitatif sehingga dalam analisa sifat kualitatif

tersebut diberi nilai agar menjadi data kuantitatif. Penentuan nilai jawaban untuk

setiap pertanyaan digunakan metode Skala Likert. Pembobotan setiap pertanyaan

adalah sebagai berikut :

1. Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5

2. Setuju (S) diberi nilai 4

3. Netral (N) diberi nilai 3

4. Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1

Untuk pertanyaan yang negatif penilaian dilakukan dengan cara sebaliknya,

seperti pertanyaan alternatif jawaban sangat setuju diberi nilai 1 dan untuk sangat

tidak setuju diberi nilai 5.
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3.7 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk mengetahui hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan analisis regresi linier sederhana berdasarkan Uji Secara Parsial (Uji t),

Koefisien Korelasi dan uji Koefisisen Determinasi (R2) dengan bantuan program

SPSS (Statistic for Product and Service Solution) versi 20.0.

1. Uji Secara Parsial ( Uji  t)

Uji signifikansi secara parsial bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel independen tehadap variabel depanden dengan asumsi variabel

lainnya adalah konstan. Pengujiaan dilakukan dengan dua arah, dengan tingkat

keyakinan sebesar 95% dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat

signifikansi ditentukan sebesar 5% dan df = n-k. adapun kriteria pengambilan

keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

(1) Apabila thitung > ttabel atau P value < α maka:

(a) Ha diterima karena mimiliki pengaruh yang sighnifikan

(b) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang sighnifikan

(2) Apabila thitung < ttabel atau P value> α maka :

(a) Ha ditolak karena tidak memiliki pengaruh signifikan

(3) H0 diterima karena terdapat pengaruh yang sighnifikanApabila thitung > ttabel

atau P value < α maka:

(c) Ha diterima karena mimiliki pengaruh yang sighnifikan

(d) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang sighnifikan
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(4) Apabila thitung < ttabel atau P value> α maka :

(b) Ha ditolak karena tidak memiliki pengaruh signifikan

H0 diterima karena terdapat pengaruh yang sighnifikan.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh

insentif terhadap kinerja, apakah tergolong sangat kuat,kuat,sedang,rendah,atau

sangat rendah. Untuk mengetahui adanya hubungan yang kuat ataupun rendah antara

kedua variabel berdasarkan nilai r digunakan interprestasi koefisien menurut Sugiono

(2004:138) yaitu:

Tabel 3.1 Tabel Interprestasi Koefisien Menurut Sugiono (2004).
Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00-0,199 Sangat rendah

0,20-0,399 Rendah

0,40-0,599 Sedang

0,60-0,799 Kuat

0,80-1,000 Sangat kuat

Sumber: Sugiono, 2004 : 183

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui persentase variabel

independen secara bersama –sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien

determinsi adalah diantara nol dan satu. Jika koefisien determinsi (R2) = 1, artinya

variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
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variabel-variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R2) = 0, artinya variabel

independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.


