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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT.WahanaKarsa Swandiri Pekanbaru yang

beralamat dijalan Pepaya Pekanbaru Riau. Waktu  penelitian  mulai  pada tanggal

07 Februari 2013 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data kuantitatif, Data berupa angka-angka yang diperoleh dari PT.

WahanaKarsa Swandiri  yang dapat  dihitung,  seperti  jumlah  karyawan

dan  data-data  lainnya  yang menunjang penelitian.

b. Data kualitatif, Data yang diperoleh  dari  PT.  WahanaKarsa Swandiri

Pekanbaru yang  tidak berbentuk angka, seperti gambaran umum

perusahaan, , dan data-data lain yang menunjang penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer, Data yang diperoleh secara langsung dari tanggapan responden

terhadap item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

b. Data Sekunder, Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip

yang ada di perusahaan tersebut yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah sebuah karyawan tetap

dan tidak tetap yang ada di PT.WahanaKarsa Swandiri Pekanbaru yang diambil
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pada tahun 2012 dengan jumlah karyawan 100 orang. Sementara penentuan

sampel dari populasi tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus slovin

(Umar,2003 :146)

Keterangan :

n :Ukur sampel

N :Ukuran populasi

e : persen kelonggaran ketidak telitian karna kesalahan pengambilan sample (5%)

= 6,66 = 67 orang

Dari perhitungan jumlah populasi sebesar 100 orang karyawan dengan

persen kelonggaran 5%, maka dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus

slovin tersebut didapat sebesar 67 orang. Teknik pengambilan sample menggunakan

metode random sampling. Yaitu pengambilan secara acak.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data didalam penelitian inimenggunakan metode sebagai

berikut :
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a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data

dengan menggunakandan

memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dibagikan

kepada setiap responden untuk diisi dan dijawab.

b. Wawancara yaitu data yang diperoleh dengan

mengadakan wawancara langsung dengan HRD PT WahanaKarsa Swandiri.

c. Dokumentasi yaitu  teknik  pengumpulan  data

yang  digunakan  untuk mendapatkan data mengenai keadaan PT

WahanaKarsa Swandiri secara umum, keadaan kompensasi dan kepuasan kerja

karyawan.

3.5 Teknik Analisis Data

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil kusioner dapat dikelompokkan

ke dalam 3 (tiga) langkah yaitu: persiapan, tabulasi, dan perancanaan data pada

pendekantan 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 Ordinal 1-5.

Data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yan digunakan

sesuai dengan tujuan penelitian dengan mengunakan skala  likert, dimana jawaban

untuk pertannyaan diberi skor positif dengan skala 1 sampai 5 kriteria skor

variabel  penelitian sebagai berikut:

a. Alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) di beri bobot  5
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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 Sederhana, yang dirumuskan dengan persamaan sebagai

berikut: (Iqbal, 2002 : 250)

Y= a+b (X)

Dimana :

Y = Kepuasan Kerja

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Kompensasi

3.6 Uji Kualitas Data

3.6.1 Uji Validitas

Menurut (Santosa dan Ashari,2005)Validitas adalah ukuran yang

menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin

diukur. Jika misalkan kita punya alat ukur meteran,maka validitas alat ini adalah

sejauh mana alat ini mampu mengukur jarak suatutitik. Untuk melakukan uji

validitas, metode yang kita lakukanadalah dengan mengukur korelasi antara butir-

butir pertanyaan dengan skor pertanyaansecara keseluruhan.

Arikunto (dalam Uniqeu, 2007) Cara untuk menguji validitas yaitu

denganmenghitung korelasi antara skor item dengan skor totalnya. Korelasi antar
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skor itemdengan skor totalnya harus signifikan berdasarkan ukuran statistik

tertentu.

Bila ternyata terdapat skor item yang tidak signifikan maka item tersebut

tidak valid. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus

korelasi product moment dandibantu komputer program SPSS, yaitu:

Keterangan:

rXY : Kofisien korelasi antara variabel x dan vaiabel y

x : Skor item

y : Skor total

xy : Hasil kali skor item dan skor total

n : Jumlah sampel

Ghozali (dalam uniqeu, 2007) menjelaskan masing-masing pernyataan

dianggap valid apabila korelasi tiap skor butir pernyataan terhadap totalskor butir

pernyataan menunjukkan hasil yang signifikan pada level 0,05-0,01. Hasil dari

pehitungan akan dibandingkan dengan angka kriteria tablekorelasi nilai r pada

taraf signifikansi 5%. Jika hasil perhitungan korelasi product moment diatas

angka kriteria nilai r pada taraf signifikansi5% maka pernyataan dalam tes

tersebut mempunyai validitas atau dalam bahasastatistik terdapat konsistensi

internal dalam arti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama.

Validitas item juga dapat ditentukan dengan bantuan program computer SPSS

yaitu dengan memperhatikan nilaicorrelations. Kriteria yangdiambil adalah
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apabila correlations suatu item lebih kecil dari nilai r tabel maka item tersebut

tidak valid, tetapijika lebih besar dari r tabel maka item tersebut valid.

3.6.2 Uji Realibilitas

Menurut Ferdinand (2006), menyebutkan bahwa sebuah scale atau

instrument pengukur data dan data yang dihasilkan disebut reliabel atau

terpercaya apabila instrument itu secara konsisten memunculkan hasil yang sama

tiap kali dilakukan pengukuran. Apabila suatu alat pengukuran telah dinyatakan

valid, maka tahap berikutnya adalah mengukur reliabilitas, yakni ukuran yang

menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama dilain

kesempatan. Konsistesnsi disini maksudnya berarti kuesioner tersebut konsisten

jika digunakan untuk mengukur konsep atau konstruk dari suatu kondisi ke

kondisi yang lain. (Santosa dan Ashar, 2005)

Menurut Ghozali (2005) menyebutkan bahwa pengukuran realibilitas

dapat dilakukandengan dua cara, yaitu:

a. Repeated Measure atau pengukuran ulang. Disini seseorang akan disodori

petanyaanyang sama pada waktu yang berbeda dan kemudian dilihat

apakah tetap konsisten denganjawabannya.

b. One Shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali

dankemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau

mengukur korelasi antarjawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas

untuk mengukur reliabilitas dengan ujistatistic Cronbach Alpha (a ). Suatu
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konstruk atau variabel dikatakan reliabel jikamemberikan nilai Cronbach

Alpha > 0,60 Nunnally (dalam Ghozali,2005).

Rumus Cronbach Alpha dari Arikunto (dalam Unique, 2007) adalah:

ral = [N/N-1] [ 1 – ΣSi ²/ Vt]

Keterangan :

ral : Korelasi keandalan Alpha

n : Banyaknya responden

ΣSi ² : Jumlah variasi bagian

Vt : Varian total

Keputusan reliabitas ditentukan dengan memperhatikan nilai alpha. Jika

nilai Alpha lebih kecil daripada r tabel maka item tersebut tidak reliabel

sedangkan jika lebih besar daripada r tabel maka item tersebut reliabel. Alasan

digunakannya teknik ini karenaskornya berupa skala bertingkat (rating scale).

3.6.3 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 residual mengikuti distribusi

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

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

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali,2005).

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan

melihatgrafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan
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distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah

dengan melihat normal probability plot. Dsitribusi normal akan membentuk suatu

garis lurus diagonal, danploting data residual akan dibandingkan dengan garis

diagonal. Jika distribusi dataresidual normal maka garis yang menggambarkan

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis Statistik

Dalam kebanyakan liter atur dianjurkan disamping uji grafik juga

dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan

melihat nilai kurtosisdan skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness

dapat dihitung dengan rumus:

Zskewness = Skewness/ √6/N

Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus :

Zkurtosis = Kurtosis / √24/N

Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung > Z tabel, maka

distribusitidak normal. Misalkan nilai Z hitung > 2,58 menunjukkan penolakan

asumsi normalitaspada tingkat signifikansi 0,01 dan pada tingkat signifikansi 0,05

nilai Z tabel = 1,96.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Multikolonieritas

Bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan ada

korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik tidak ditemukan adanya

korelasi antara variabel bebas, namun jika terjadi maka model regresi tersebut

tidak orhogonal yaitu nilaikorelasi tidak sama dengan nol antara variabel
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bebasnya. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuranini menunjukkan setiap variabel

independen manakala yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Tolerance mengukur vaiabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. jadi nilai tolerance yang rendah

sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama

dengan nilai VIF > 10(Ghozali,2005).

Nilai tolerance (a) dan variance inflation factor (VIF) dapat dicari dengan

menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut:

a) Besar nilai tolerance (a)

a= 1/VIF

b) Besar nilai variance inflation factor (VIF)

VIF= 1/a

Variabel bebas mengalami multikolonieritas jika a hitung < a dan VIF

hitung >VIF. Variabel bebas tidak mengalami multikolonieritas jika a hitung > a

dan VIFhitung < VIF (Sunyoto,2009).

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

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

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Kebanyakan datacrossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data

ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil,sedang dan besar)

(Ghozali,2005).

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik

Scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu

X=Yhasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat

(sumbu Y=Yprediksi – Yriil). Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-

titik hasilpengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah ataupun

diatas titikorigin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

Sedangkan heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya

mempunyai pola yangteratur, baik menyempit,melebar maupun bergelombang-

gelombang (Sunyoto,2009).

3.7.3 Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah

autokorelasi.Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik

atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada

korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dan

kesalahan pengganggu periode t-1(sebelumnya). Salah satu ukuran dalam

menentukan ada atau tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson

(DW),Ghozali (2005),menjelaskan bahwa uji Durbin Watson hanya digunakan

untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation0 dan mensyaratkan

adanya intercept(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag

diantara variabel independen.
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Hipotesis yang akan diuji adalah :

HO : Tidak ada autokorelasi (r = 0)

HA : Ada autokorelasi (r ≠ 0)

Tabel 3.1

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du

Tidak ada autokorelasi
negatif

Tolak 4 – dl < d < 4

Tidak ada autokorelasi
negatif

No decision 4 – du ≤ d ≤ 4- dl

Tidak ada autokorelasi,
positif atau negatif

Tdk Ditolak du < d < 4 – du

Sumber :Ghozali (2005)

3.10Uji Hipotesis

3.10.1 Uji T (Uji Parsial )

Menguji koefesien 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  motivasi terhadap kinerja karyawan

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

motivasi terhadap kinerja karyawan

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

variabel kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan
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Ha : b2 ≠ 0 : Artinya ada pengaruh yang signitifikan dari variabel

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan

b. Menentukan level of signitikan pada α = 0,05

c. Menentukan t hitung dengan rumus sebagai berikut:

t hitung - 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  n atau sampel dalam penelitian ini, tidak

memungkinkan bagi penulis untuk menguji atau menghitung masing-masing uji,

maka penulis menggunakan bantuan program  SPPS, sengga memudakan penulis

untuk menginterprestasi hasil serta lebih akurat dalam menganalisa data.

3.10.2 Uji Koefisien Determinasi ( R2 )

Pada model linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat

besarnya koefisien determinasi totalnya (R2).  Jika (R2) yang diperoleh mendekati

1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan

hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya  jika (R2)  makin

mendekati  0  (nol)  maka  semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap

variabel terikat.


