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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Menurut Indrawan & Yuniawati (2014:51) penelitian kuantitatif adalah 

satu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu 

fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungan antar 

variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Alasan penulis dalam keputusan 

mengambil jenis penelitian ini adalah karena penulis ingin mendapatkan informasi 

yang lebih luas dari populasi yang telah ditentukan dan mendapatkan data yang 

akurat dari segi karyawan perusahaan. Waktu yang tepat untuk penelitian 

kuantitatif adalah pada saat ingin mengetahui bagaimana hubungan antar variabel 

yang digunakan itu valid, menyelidiki atas kebenaran teori-teori yang dikaitkan 

dengan penelitian ini. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT Surabaya 

Industrial Estate Rungkut kantor Rungkut yang berjumlah 139 karyawan. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2018:81). Pengukuran sampel merupakan langkah 
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untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian 

suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik 

atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau 

dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus 

representatif (mewakili). 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Nonprobability 

Sampling. Metode sampling yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

purposive sampling, karena peneliti menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai 

dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan 

penelitian. Ciri khusus yang ditetapkan adalah minimal masa kerja karyawan PT 

Surabaya Industrial Estate Rungkut selama satu tahun kerja. Karena populasi dalam 

penelitian ini diketahui maka dalam pengambilan jumlah sampel penulis 

menngunakan rumus Slovin (Siregar, 2013:34), yaitu: 

n = N / (1 + (N x e²)) 

Katerangan: 

n = Jumlah anggota sampel 

N = Jumlah anggota populasi 

e = Nilai kritis (margin error 5% atau 0,05) 

Sehingga:  

n = 139 / (1 + (139 x 0,05²)) 

n = 139 / (1 + (139 x 0,0025)) 
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n = 139 / (1 + 0,3475) 

n = 139 / 1,3475 

n = 103,15  

n = 104 

 Dari hasil perhitungan diatas dengan populasi sebesar 139, maka dengan 

pendekatan Slovin ukuran sampel ditetapkan pada penelitian ini adalah sebesar 104 

responden. 

3.3 Jenis Data, Sumber Data dan Skala Pengukuran 

3.3.1 Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang 

bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) Sumber primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah menyebarkan angket kepada responden yaitu 104 

karyawan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. Angket disebarkan langsung 

kepada responden dimana angket dibuat dalam bentuk pernyataan-pernyataan 

terstruktur kemudian data dianalisis menggunakan program SPSS. 

3.3.2 Skala Pengukuran 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala pengukuran Likert. 

Menurut Sugiyono (2018:94) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, 

yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Pertanyaan yang diajukan 
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kepada responden sesuai dengan indikator pada variabel. Kemudian responden 

menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan skala ukur yang telah ditetapkan. 

Skala Likert ini digunakan sebagai pilihan responden untuk mengisi kuisioner 

tersebut tentang permasalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut adalah 

ketentuan skala ukur: 

a. SS = Sangat Setuju (5) 

b. S = Setuju (4) 

c. N = Netral (3) 

d. TS = Tidak Setuju (2) 

e. STS = Sangat Tidak Setuju (1) 
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3.4 Variabel dan Devinisi Operasional 

Tabel 3.1 Variabel dan Devinisi Operasional 

Variabel Definisi 

Konseptual 
Indikator Definisi Operasioanal Sumber 

Motivasi 

(X1) 
Menurut motivasi 

adalah suatu 

kekuatan atau 

faktor internal 

manusia yang bisa 

menimbulkan, 

menggerakkan dan 

mengorganisasikan 

tingkah lakunya. 

1.  Motivasi Intrinsik: 

a. Prestasi karyawan 

b. Penghargaan atas hasil 

kerja karyawan 

c. Kenaikan jabatan 

d. Pekerjaan yang sedang 

di jalani 

e. Tanggung jawab 

karyawan kepada 

pekerjaan tersebut 

2. Motivasi Ekstrinsik 

a. Peraturan perusahaan 

b. Kondisi kerja 

c. Gaji yang diberikan 

d. Hubungan antar rekan 

kerja 

e. Hubungan dengan 

pemimpin 

f. Keamanan dalam 

bekerja 

g. Supervisi 

Motivasi Intrinsik  

a. Prestasi Karyawan: peluang 

seseorang untuk dapat 

berprestasi setelah mencapai 

suatu hasil tertentu. 

b. Penghargaan atas hasil kerja 

karyawan: peluang seorang 

karyawan memperoleh 

penghargaan atas hasil 

kinerjanya dalam periode 

tertentu. 

c. Kenaikan jabatan: adanya 

peluang seorang karyawan 

untuk dapat lebih maju dan 

berkembang serta mempunyai 

jenjang karir yang bagus dalam 

pekerjaan yang sedang ditekuni. 

d. Pekerjaan yang sedang dijalani: 

seberapa besar karyawan 

merasakan nyaman atau suka 

dengan pekerjaan yang 

diberikan. 

e. Tanggung jawab karyawan 

kepada pekerjaan tersebut. 

seberapa besar tanggung jawab 

yang diberikan kepada 

karyawan 

Motivasi Ekstrinsik 

a. Peraturan perusahaan: 

merupakan kesesuaian 

karyawan dengan kebijakan dan 

peraturan yang berlaku dalam 

suatu perusahaan. 

 

Handoko 

(2002, 

dalam 

Sujarweni 

& Wahjono 

2017), 

Herzberg, et 

al (1959:59) 

dalam 

(Kudarti, 

2019) 
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Variabel Definisi 

Konseptual 
Indikator Definisi Operasioanal Sumber 

Motivasi 

(X1) 
 Motivasi Ekstrinsik b. Peraturan perusahaan: 

merupakan kesesuaian 

karyawan dengan kebijakan 

dan peraturan yang berlaku 

dalam suatu perusahaan. 

c. Kondisi kerja: kesesuaian 

karyawan dengan lingkungan 

dan kondisi kerjanya. 

d. Gaji yang diberikan: 

kewajaran gaji yang diterima 

seorang karyawan setelah 

menyelesaikan pekerajaan 

yang diberikan. 

e. Hubungan antar rekan kerja: 

kesesuaian yang dirasakan 

seorang karyawan saat 

berinteraksi dengan karyawan 

lainnya. 

f. Hubungan dengan pemimpin: 

kesesuaian yang dirasakan 

seorang karyawan saat 

berinteraksi dengan 

pimpinannya. 

g. Keamanan dalam bekerja: 

kesesuain antara pekerjaan 

yang dilakukan dengan resiko 

yang didapatkan oleh 

karyawan. 

h. Supervisi: tingkat kewajaran 

pengawasan yang dirasakan 

dan yang diterima oleh 

seorang karyawan 

Handoko 

(2002, 

dalam 

Sujarweni 

& Wahjono 

2017), 

Herzberg, et 

al (1959:59) 

dalam 

(Kudarti, 

2019) 

Budaya 

Organisasi 

(X2) 

Budaya perusahaan 

mengacu ke suatu 

sistem makna 

bersama yang 

dianut oleh 

anggota-anggota 

1. Inovasi dan 

Pengambilan Risiko  

2. Perhatian Terhadap 

Detil  

 

a. Sejauh mana para karyawan 

didorong agar inovatif dan 

mengambil resiko. 

Robbins dan 

Judge dalam 

(Wibowo, 

2016) 
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Variabel Definisi 

Konseptual 
Indikator Definisi Operasioanal Sumber 

Budaya 

Organisasi 

(X2) 

 

yang 

membedakan 

orang-orang itu 

dari orang lain. 

Setiap organisasi 

merupakan 

system yang 

khas, sehingga 

organisasi 

mempunyai 

kepribadian dan 

jati diri sendiri. 

Oleh karena itu 

setiap organisasi 

pasti memiliki 

budaya yang 

khas pula. 

3. Orientasi Terhadap 

Hasil  

4. Orientasi Terhadap 

Individu  

5. Orientasi terhadap 

Tim 

6. Agresivitas 

7. Stabilitas / 

Kemantapan,  

b. Sejauh mana para karyawan 

diharapkan memperlihatkan 

presisi (kecermatan), analisis, 

dan perhatian terhadap detail. 

c. Sejauh mana manajemen 

memusatkan perhatian pada 

hasil bukannya pada teknik 

dan proses yang digunakan 

untuk mencapai hasil itu 

d. Sejauh mana keputusan 

manajemen memperhitungkan 

dampak hasil-hasil pada orang- 

orang di dalam organisasi itu. 

e. Sejauh mana kegiatan kerja 

diorganisasika berdasar tim, 

bukannya berdasar individu. 

f. Sejauh mana orang-orang itu 

agresif dan kompetitif dan 

bukannya santai-santai. 

g. Sejauhan mana kegiatan 

organisasi menekankan 

dipertahankannya status 

bukannya pertumbuhan. 

Robbins dan 

Judge dalam 

(Wibowo, 

2016) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Kinerja 

karyawan 

merupakan 

sesuatu yang 

dicapai, 

kemampuan, dan 

kemauan 

karyawan yang 

dipengaruhi oleh 

imbalan yang 

diberikan oleh 

1. Kualitas  

2. Kuantitas 

3. Pelaksanaan tugas 

4. Tanggung jawab 

- Seberapa baik seseorang 

karyawan mengerjakan apa 

yang seharusnya dikerjakan. 

- Seberapa lama seorang 

karyawan bekerja dalam satu 

harinya. Kuantitas kerja ini 

dapat dilihat dari kecepatan 

kerja masing-masing 

karyawan. 

 

(Sepang, 

2016), 

Mangkunegara 

(2009:75, 

dalam 

Isvandiari, 

2018) 
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Sumber: Data diolah 2019  

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket. 

Angket sendiri adalah daftar pernyataan yang dikirimkan kepada responden, baik 

dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Bentuk umum sebuah angket terdiri 

dari bagian pendahuluan berisi petunjuk pengisian angket, bagian identitas berisi 

identitas responden, seperti: nama, alamat, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan 

sebagainya. Kemudian baru memasuki bagian isi angket, dari bentuk isi inilah 

kemudian angket dibedakan menjadi beberapa bentuk, seperti angket langsung 

tertutup, angket langsung terbuka, angket tak langsung tertutup, dan sebagainya.  

3.6 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji Instrumen 

          Penelitian ini menggunakan dua alat uji untuk menguji instrumen penelitian 

yaitu uji validitas dan reabilitas 

3.6.1.1 Uji Validitas 

          Uji validitas merupakan uji instrument data untuk mengetahui seberapa 

Variabel Definisi 

Konseptual 

Indikator Definisi Operasioanal Sumber 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

 

organisasi 

sehingga 

karyawan 

terdorong untuk 

bekerja lebih giat. 

  - Seberapa jauh karyawan 

mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat 

atau tidak melakukan 

kesalahan. 

- Suatu kesadaran akan 

kewajiban karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang 

telah diberikan perusahaan. 
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cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyanto, 2014). Item 

dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan total skornya, hal ini 

menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkapkan sesuatu yang 

diungkapkan. Peneliti menggunakan metode korelasi pearson yaitu dengan cara 

mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. Apabila nilai signifikansi 

dibawah 0,05 (ketetapan), maka indikator penelitian dapat dikatan valid. 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas  

          Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi tolak ukur yang 

biasanya menggunakan kuisioner. Pengujian ini merupakan kelanjutan dari uji 

validitas dimana item yang masuk hanya yang valid saja. Untuk menguji reabilitas, 

peneliti menggunakan pengujian cronbach alpha. Jika nilai cronbach alpha diatas 

0.6 (ketetapan) maka dapat dikatakan variabel tersebut reliable (Priyanto, 2014). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

          Sebelum melakukan pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi yang harus 

dipenuhi agar data yang dimasukkan dalam model regresi telah memenuhi 

ketentuan dan syarat dalam regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

menggunakan empat uji yaitu uji normalitas, uji heterojkedastisitas dan uji 

multikolinearitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

          Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual telah mendistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:160). 

Pengujian normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov. Residual sudah 
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terdistribusi normal jika signifikansinya adalah > 0,05. Model regresi yang baik adalah 

terdistribusi normal atau mendekati normal (Priyatno, 2014:277). 

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

          Heterokedastisitas merupakan varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan di dalam model regresi (Priyatno, 2014). Menurut Imam Ghozali 

(2016:134) juga menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lainnya dan Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan untuk uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park Gleyser yaitu menggunakan 

koefisien signifikasi probabilitas pada tingkat ketelitian 5%, jika lebih besar dari 

sama dengan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak menggandung 

adanya heteroskedastisitas. 

3.6.2.3 Uji Multikolinearitas 

          Hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien 

korelasinya tinggi atau bahkan satu) yang terdapat dalam model regresi merupakan 

arti dari multikolinearitas (Priyatno, 2014). Tujuan dari multikolinieritas menurut 

Iman Ghozali (2016) untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (Independen) yang seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas dan jika variabel tersebut berkorelasi maka variabel tersebut 
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tidak orgonal yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas 

sama dengan nol. Dasar pengambilan keputusan untuk uji multikolinieritas yaitu: 

1. Jika antar variabel bebas pada korelasi diatas 0,90, maka hal ini merupakan 

adanya multikolinieritas. 

2. Multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF, Jika VIF < 10 maka dalam data 

tidak terdapat multikolinieritas, dengan rumus: 

VIF = 1/1-R i2 

3. Nilai Eigen Value berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas mendekati 

0 menunjukkan adanya multikolineritas. 

3.6.3 Analisis Regresi 

          Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Menurut 

Priyatno (2014) analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen 

dengan satu variabel dependen. Persamaan regresi berganda yang digunakan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana: 

Y = Kinerja karyawan (variabel dependen) 

X1 = Motivasi (variabel independen) 

X2 = Budaya Organisasi (variabel independen) 

b1 = koefisien regresi variabel X1 

b2 = koefeisen regresi variabel X2 
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a = konstanta 

e = eror 

3.6.3.1 Uji t 

          Uji t-test digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016:171). Tujuan yang sama ini juga 

dikatakan oleh Priyatno (2014:161) bahwa tujuan uji t adalah untuk membuktikan 

hipotesis pengaruh secara parsial (individual) variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hipotesis penelitian akan diterima apabila: 

A. Nilai t hitung > t tabel atau signifikansi < 0,05 maka hipotesis penelitian 

diterima yang mana diartikan variabel bebas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

B. Nilai t hitung ≤ t tabel atau signifikansi > 0,05 maka hipotesis penelitian 

ditolak yang mana diartikan variabel bebas secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

3.6.3.2 Uji F 

          Menurut Ferdinand (2014) uji F dilakukan untuk melihat apakah model yang 

dianalisis memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi yaitu variabel-variabel 

yang digunakan model mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis. 

          Uji ini menurut Priyatno (2014) memiliki ketentuan yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Nilai F hitung > F tabel atau signifikansi < 0,05 maka hipotesis 

penelitian akan diterima yang mana diartikan variabel bebas secara 
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simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Nilai F hitung ≤ F tabel atau signifikansi > 0,05 maka hipotesis 

penelitian akan ditolak yang mana diartikan variabel bebas secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

          Sedangkan uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur sejauh 

mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat secara simultan. 

Nilai koefisien determinasi ini adalah antara 0 sampai 1 (0<R2<1). Menurut 

Ghozali (2016), nilai R2 yang kecil mengandung arti bahwa kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai 

R2 yang hampir mendekati 1 mengandung arti bahwa variabel bebas memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

independen. 

  


