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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Desain  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif,

yang menurut Sugiyono,(2014:8) dikatakan  metode  kuantitatif karena “Penelitian

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivism”. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu

pengumpulan data mengunakan instumen penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat

diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat

sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu

yang representative proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab

rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis.

Hipotesis tersebut selanjutnya di uji melalui pengumpulan data lapangan.Untuk

mengumpulkan data digunakan instrument penelitian.Data yang telah kumpul

selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan mengunakan statistik deskriftif atau

inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau

tidak.Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil
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secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada

populasi di mana sampel tersebut diambil.

3.2   Diskripsi Populasi dan Penentuan Sampel

3.2.1 Diskripsi Populasi

Menurut Sugiyono, (2014:80), populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yangditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi

penelitian adalah semua karyawan/i tetap PT.Katwara di Gresik yaitu sebanyak 44

orang.

3.2.2 Penentuan Sampel

Menurut Sugiyono, (2014:81), sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dilakukan karena keterbatasan peneliti

dalam melakukan penelitian baik dari segidana, waktu, tenaga, dan jumlah populasi

yang sangat banyak. Oleh karena itu, sampel yang ambil harus betul – betul

representatif (dapat mewakili).

3.2.3 Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan

sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya dapat

dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Nonprobability

Sampling.
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dalam  penelitian  ini  adalah PT. Katwara di Gresik. Penentuan sampel  dalam

penelitian  ini menggunakan  Non  Probability  Sampling dengan  menggunakan

sampling insidental, “penentuan  sampel  yang  diambil  berdasarkan  kebetulan,

yaitu  siapa yang  kebetulan  bertemu  dapat  dijadikan  sampel  jika  orang  tersebut

sesuai  atau cocok  sebagai  sumber  data”.  (Sugiyono, 2014:85) pengambilan sampel

menurut (sugiyono,2014:85) bahwa “ukuran sampel yang layak dalam penelitian

minimal adalah 44 sampai 500”. Berdasarkan pendapat-pendapat ahli tersebut diatas,

maka peneliti menetapkan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini

adalah sebanyak 44 anggota sampel.

3.3   Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel  penelitian  adalah “Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut,kemudian ditarik kesimpulannya”.Sugiono, (2014:38). Variabel dapat

diartikan sebagai “ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu

kelompok yang berbeda dengan yang di miliki oleh kelompok

lain”Notoatmotjo,(2010)

Kesemua pengertian variabel menurut para ahli di atas bisa di simpulkan dengan

pengertian yang lebih mudah untuk di pahami. Variabel bisa di artikan sebagai

sebuah objuek penelitian yang memiliki variasi atau perbedaan dari satu hal ke hal

yang lain. Variabel perlu di pelajari karena berfungsi untuk memudahkan kita dalam

memahami permasalahan yang ingin dikaji atau diteliti.
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3.3.1. Variabel.

Variabel-variabel yang digunakandalam penelitian ini adalah sebanyak 3 (tiga)

variable, yakni 1 (satu) Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Karakteristik Produktif

Karyawan PT. Katwara di Gresik.(Y).

2 (dua) Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)

Variabel BebasDalam penelitian ini  adalah sebanyak 2 (dua) sebagai berikut :

a. Komitmen Organisasi (X1)

b. Pengembangan sumber daya manusia (X2)

3.3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi  operasional  pada  penelitian  adalah  unsur  penelitian  yang

memberitahukan  bagaimana  cara  mengukur  suatu  variabel,  dimana  dalam

penelitian  ini kepuasan nasabah merupakan  variabel  terikat  dan  customer

relationship serta keunggulan produk merupakan  variabel  bebas.Adapun  variabel

penelitiannya adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1

Operasional variabel penelitian

Variabel Devinisi Indikator Pengukura

n

Karakteristik

Produktif Karyawan

(Y)

Hubungan antara

keluaran atau hasil

organisasi dengan

masukan yang

diperlukan.

- Lebih dari sekedar

memenuhi kualifikasi

pekerjaan.

- Bermotivasi tinggi.

- Mempunyai orientasi

pekerjaan.

- Dewasa.

-Dapat bergaul dengan

efektif.

Sangat tidak

setuju = 1

Tidak setuju

= 2

Setuju = 3

Sangat

setuju = 4

Komitmen Organisasi

(X1)

Pelengkap emosional

pekerja pada,

identifikasi dengan,

dan keterlibatan

dalam organisasi

tertentu

- Rasa bangga

- Ikatan kuat organisasi

- Kebutuhan pekerjaan

- Rasa berkorban

- Peluamg kerja sedikit

- Loyalitas

- Kesetiaan

Sangat tidak

setuju = 1

Tidak setuju

= 2

Setuju = 3

Sangat

setuju = 4
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Pengembangan

sumber daya manusia

(X2)

Merupakan

kesempatan

kesempatan belajar

(learning

opportunities) yang

didesain guna

membantu para

pekerja/karyawan/peg

awai/atau sumber

daya manusia

organisai atau

perusahaan

- Pelatihan kerja

- Pendidikan kerja

Sangat tidak

setuju = 1

Tidak setuju

= 2

Setuju = 3

Sangat

setuju = 4
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3.4   Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dalam  usaha  untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan,  teknik  dan

instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.   Kuesioner (daftar pertanyaan)

Metode  ini  dilakukan  dengan  mengajukan  daftar  pertanyaan  kepada

responden.Pertanyaan-pertanyaan  diukur  dengan  menggunakan  skala dengan

interval 1-4, yaitu  sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

2.   Observasi

Pengamatan ini dilakukan  secara  langsung  pada  obyek  penelitian  yang

berhubungan  dengan pengembangan terhadap produktivitas kerja karyawan PT.

Katwara di Gresik.

3.  Studi pustaka

Informasi yang berhubungan dengan penelitian pengaruh diperoleh dengan

pengembangan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Katwara di Gresik cara

mempelajari buku-buku, makalah,jurnal dan skripsi.

4.   Data Primer

Data  primer  menurut  Arsyad  Riza, (2006)  adalah

data  yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi  yang menerbitkan
atau menggunakannya.  Data  yang  dikumpulkan,  diolah,  dan  digunakan
sendiri oleh peneliti disebut juga data primer. Dalam penelitian ini data primer
diperoleh  dari  metode  kuesioner.
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Dalam  penelitian  ini  data primer  yang  digunakan  adalah  identitas

responden  karyawan yang kerja di perusahaan PT. Katwara di Gresik,  seperti  nama,

jenis kelamin,  usia,  pekerjaan,  serta  data  persepsi  responden  terhadap cara

pengembangan terhadap Karakteristik Produktif PT. Katwara di Gresik.

3.5. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif

demi  kesasihan  dan  keandalan  serta  tingkat  kepercayaan  data  yang  telah

terkumpul.Teknik keabsahan data adalah

“dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal  ini  merupakan  salah  satu

pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan sesuatu  yang  lain  diluar  data

untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai pembanding terhadap data itu”,

Moleong, (2006). Melalui  teknik  pemeriksaan  ini,  penulis  menggunakan  teknik

triangulasi sumber dan triangulasi teori, dimana data yang yang telah dikumpulkan

kemudian dikaitkan  dengan  teori-teori  dari  terlaksananya  strategi pengembangan

Karakteristik Produktif Karyawan di PT. Katwara di Gresik diyakni fakta, data, dan

informasi yang didapat dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan

kesasihan dan  keandalan.  Kemudian  pemeriksaan  melalui  sumber  dengan  cara

membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan informan.

3.6  Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi,

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan
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bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan

penelitian.Data  yang  telah  dikumpulkan, diolah  dan  dianalisis  terlebih  dahulu

kemudian dapat dijadikan dasar dalam pembuatan pembahasan.

3.6.1 Analisis Kuantitatif

Dalam penelitian kuantitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas,

yaitu di arahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah

di rumuskan dalam proposal.karena datanya kuantitatif maka teknik analisis data

menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Analisis  data  kuantiatif

menggunakan  data  berbentuk angka-angka  yang diperoleh  sebagai  hasil

pengukuran  atau  penjumlahan  dari  kuesioner. “Untuk mendapatkan  data

kuantitatif,  digunakan  skala  Likert  yang  diperoleh  dari  daftar pertanyaan  yang

digolongkan  ke  dalam  lima  tingkatan”. Sugiyono,  (2014:243), tetapi  dalam

penelitian  ini  peneliti  hanya  menggunakan  empat  tingkatan  skala likert karena

responden di Indonesia cenderung bersikap netral atau ragu-ragu dan untuk

menghindari hasil penelitian yang bias. Berikut adalah contoh skala likert yang akan

digunakan dalam penelitian :

a. Untuk jawaban a sangat tidak setuju diberi nilai = 1

b. Untuk jawaban b tidak setuju diberi nilai = 2

c. Untuk jawaban c setuju diberi nilai= 3
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d.Untuk jawaban d sangat setuju diberi nilai = 4

Dengan  program  SPSS (Statistical  Package  for  Social  Science)  alat

analisis  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  dikemukakan

mengenai  pengaruh  customer relationship dan keunggulan produk secara  parsial

dan  simultan  terhadap  kepuasan nasabah adalah  sebagai berikut :

3.6.2 Uji Analisis Data

1.  Uji Reliabilitas

Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban  pertanyaan

adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu.Pengukuran  reliabilitas dalam

penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  one  shot  atau  pengukuran sekali  saja.

Disini  pengukuran  hanya  sekali  dan  kemudian  hasilnya dibandingkan  dengan

pertanyaan  lain  atau  mengukur  reliabilitas  dengan uji statistik Cronbach Alpha (a).

“Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha (a) > 0,6”. Ghozali,

(2011).

2.   Uji Validitas

Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu

kuesioner. “Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu

untuk  mengungkap  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner tersebut”.Ghozali,

(2011). Jika suatu indikator mempunyai korelasi antara skor  masing-masing

indikator  terhadap  skor  totalnya  (skor  variabel konstruk)  maka  dikatakan
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indikator tersebut  valid. “Suatu  item  dianggap valid  jika  skor  total  korelasi

lebih  besar  dari  0,30”.  Duwi  Priyatno, (2010).

3.  Uji Heterokedastisitas

Menurut  Ghozali, (2011),  uji  heteroskedasitas  bertujuan  menguji apakah

dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan  dari  residual  satu pengamatan  ke

pengamatan  yang lain.  Jika  variance  dari  residual  satu pengamatan  ke

pengamatan  lain  tetap,  maka  disebut  homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang  homoskedastisitas  atau  tidak

terjadi  heterokedastisitas.  Diagnosis adanya  heteroskedastisitas  dapat  dideteksi

dengan  glejser  test.  yaitu dengan cara meregresikan nilai  absolute residual

terhadap variabel bebas. Jika  nilai  signifikansi  >  0,05  berarti  tidak  terjadi

heteroskedastisitas, artinya lolos uji heteroskedastisitas.

mendekati  distribusi  normal.  Metode yang lebih handal adalah dengan

melihat dari normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif

dengan distribusi normal. Distribusi normal  akan  membentuk  suatu  garis lurus

diagonal,  dan  ploting  dataresidual  akan  dibandingkan  dengan  garis  diagonal.

Jika  distribusi  data residual  normal,  maka  garis  yang  menggambarkan  data

sebenarnya  akan mengikut garis diagonalnya

Ghozali, (2011).  Dasar  pengambilan keputusan untuk  uji  normalitas adalah

Ghozali, (2011) :
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a.  Jika  data  menyebar  disekitar  garis  garis  diagonal  dan  mengikuti arah  garis

diagonal  atau  grafik  histogramnya  menunjukkan distribusi  normal,  maka

model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas.

b. Jika  data  menyebar  jauh  dari  diagonalatau  tidak  mengikuti  arah garis

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel

bebas,  yaitu  customer relationship dan keunggulan produk  terhadap  satu  variabel

terikat,  yaitu pengembangan Karakteristik Produktif Karyawan PT. Katwara di

Gresik Ghozali, (2009:13).  Formula  untuk  regresi  linear  berganda  pada

penelitian  ini adalah sebagai berikut :

Y= a+b1X1+b2 X2 +€

Dimana :

Y = kepuasan nasabah

X1 = customer relationship

X2 = keunggulan produk

b1 = koefisien regresi untuk varibel customer relationship

b2 = koefisien regresi untuk varibel keunggulan produk
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€ = dianggap sama dengan nol

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai

dengan  godness of fit-nya. Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari nilai

koefisien  determinasi   ,  nilai  statistik  F  dan  nilai  statistik  t.  Perhitungan statistik

disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistik dari penelitian ini  berada

dalam  daerah  kritis  (daerah  dimana  Ho  ditolak),  sebaliknya  disebut tidak

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho di terima

Ghozali(2011).

1.   Koefisien Determinasi( R2)

Koefisien  determinasi R2 pada  penelitian  ini  digunakan  untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen

yaitu  keputusan pembelian.Nilai koefisien determinasi adalah  antara  nol  dan  satu.

Nilai R2 yang  kecil  berarti  kemampuan variabel-variabel  independen  yaitu

customer relationship dan keunggulan produk dalam  menjelaskan  variabel

dependen  yaitu kepuasan nasabah sangat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu

berarti  variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar

penggunaan koefisien determinasi R2 adalah bisa terhadap jumlah variabel

independen yang dimasukkan ke dalam model.
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Setiap  penambahan  satu  variabel  independen,  maka R2 pasti meningkat

tidak  peduli  apakah  variabel  tersebut  berpengaruh  signifikan terhadap variabel

dependen atau tidak. Oleh karena itu banyak penelitian menganjurkan  untuk

menggunakan  nilai  adjusted R2 pada  saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Tidak seperti R2 , nilai  adjusted R2 dapat  naik  atau turun  apabila  satu  variabel

independen  ditambahkan kedalam  model Ghozali, (2011).  Dalam  penelitian  ini

menggunakan adjusted R2 agar  tidak  terjadi  bias  dalam  mengukur  seberapa  jauh

kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabelterikat.

2.   Uji t (Uji Partial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen

Ghozali, (2011).  Variabel   bebas  dinyatakan berpengaruh  terhadap variabel  terikat

apabila  mempunyai  tingkat signifikansi  dengan  toleransi  kesalahan  peramalan  <

0,05  sehingga  bisa disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan, berarti atau

bermakna dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

3.  Uji F (Uji Simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel terikat.Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F :

1.Taraf signifikan α = 0,05
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2. Kriteria pengujian dimana Ha diterima apabila p value < α dan Ha ditolak apabila p

value > α.

Ghozali, (2006). Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah :

Ho: Variabel-variabel bebas yaitu customer relationship dan keunggulan produk tidak

mempunyai  pengaruh  secara  parsial  dan  simultan terhadap  variabel  terikatnya

yaitu pengembangan terhadap Karakteristik Produktiv Karyawan PT. Katwara di

Gresik.

Ha:   Variabel-variabel bebas yaitu customer relationship dan keunggulan produk

mempunyai  pengaruh  secara  parsial  dan  simultan  terhadap variable terikatnya

yaitu pengembangan terhadap Karakteristik Produktif Karyawan PT. Katwara di

Gresik.

Dasar  pengambilan  keputusannya  adalah  dengan  menggunakan angka

probabilitas signifikansi, yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai

F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka Ho ditolak

dan menerima Ha . Ghozali, (2011).


