
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah karyawan PT. Apac Inti Corpora yang berlokasi di 

Jl. Sukarno-Hatta Km32, Desa Harjosari, Bawen-Semarang 50661, Jawa Tengah. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono; 2010; 115). Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Apac Inti Corpora bagian operasi atau 

produksi divisi spinning 6 dengan karyawan yang berjumlah 450 orang dengan 

pertimbangan karyawan bagian operasi lebih banyak mengalami turnover. 

 

3.2.2  Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. Apac 

Inti Corpora bagian produksi spinning. Dalam penelitian ini yang akan dipilih 

sebagai sampel penelitian adalah karyawan bagian produksi spinning.Mekanisme 

penyebaran kuesioner disebarkan pada 82 orang karyawan di bagian spinning 

yang di dapatkan dengan rumus : 
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dimana :  

n : sample 

N : populasi 

moe : toleransi margin of error atau tingkat kesalahan maksimal 

(10%) 

n =  

n =  

n =  

n = 81,81 ≈ 82 

Sample yang diambil berdasarkan probability random sampling dengan teknik 

simple random sampling, karena pengambilan anggota sample dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 

Sugiyono(2002; 118). 

Berdasarkan data dan informasi, maka peneliti juga melakukan pengambilan 

sampel dengan teknik proportionate stratified random sampling, dimana teknik 

tersebut dilakukan apabila populasi mempunyai unsur yang tidak homogen dan 

berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2016: 120). Rumus proportionate 

stratified random sampling menurut Ferdinand (2014: 178) adalah:  

 

 

Keterangan:  

S : Ukuran sampel  

Ni : Ukuran populasi  

N : Ukuran (total) sampel  

N : Ukuran (total) populasi  



 

Perhitungan jumlah sampel dengan teknik proportionate stratified random 

sampling, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Perhitungan Proportional Random Sampling 

Bagian Populasi Karyawan Sampel 

Blowing 36  = 7 

Carding 129 = 24 

Drawing 30  = 5 

Roving 45  = 8 

Ring Frame 165  = 30 

Winding 45  = 8 

Total 450 82 

 

3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung melalui proses wawancara, observasi, maupun 

pemberian kuesioner secara individu maupun kelompok yang di jadikan sampel 

penelitian (Umar, 2005; 42). Dalam penelitian ini sumber data berasal dari 

kuesioner yang di bagikan ke pada responden PT. Apac Inti Corpora bagian 

produksi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggapan 

karyawan atau responden mengenai lingkungan kerja dan keadilan distributif 

terhadap niatan keluar karyawan PT. Apac Inti Corpora. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang di gunakan peneliti adalah angket atau 

kuesioner yang di bagikan pada responden. Kuesioner adalah teknik 



 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono; 2010; 

199). Dalam penelitian ini, kuesioner yang di gunakan adalah kuesioner tertutup. 

Kuesioner tertutup pertanyaan yang di berikan kepada responden telah di 

sediakan jawabannya, sehingga responden hanya memilih dari alternatif jawaban 

yang sesuai dengan pendapat atau pilihannya. 

 

3.3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

3.3.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu kuesioner 

(Ghozhali; 2011; 52). Sebuah kuesioner dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Tinggi rendahnya instrument menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.  

Mengukur validitas dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : 

a. Melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 

atau variabel 

b. Melakukan korelasi bivariate antara masing-masung skor indikator dengan   

total skor konstruk 

c. Uji dengan Confirmatory Factor Analysis(CFA) 

Untuk pengujian uji validitas awal mula dilakukan uji signifikansi. Uji 

signifikansi dilakukan dengan membandingkan r table untuk degree of freedom 

(df)=n-2 (Ghozhali; 2011; 53).  Pada penelitian ini sample yang disebar sebanyak 

82 responden, sehingga df yang di gunakan adalah 80 dimana pada r hitung α 5% 

adalah 0,220. Berdasarkan penghitungan didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

 

 



 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas 

Indikator 
r 

hitung 
r tabel Keterangan 

1. Lingkungan kerja        

Item 1 0.451 0.220 valid 

Item 2 0.704 0.220 valid 

Item 3 0.471 0.220 valid 

Item 4 0.801 0.220 valid 

Item 5 0.724 0.220 valid 

Item 6 0.247 0.220 valid 

 

Lanjutan Tabel 3.2 

Indikator 
r 

hitung 
r tabel Keterangan 

2.KeadilanDistributif       

Item 1 0.772 0.220 valid 

Item 2 0.761 0.220 valid 

Item 3 0.767 0.220 valid 

Item 4 0.492 0.220 valid 

Item 5 0.325 0.220 valid 

3. Turnover 

Intention 
      

Item 1 0.756 0.220 valid 

Item 2 0.760 0.220 valid 

Item 3 0.522 0.220 valid 

Item 4 0.267 0.220 valid 

Sumber : Data Primer yang Diolah, Februari 2017 

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa uji validitas dimensi – dimensi pada 

variabel lingkungan kerja, keadilan distributif dan turnover intentionhasilnya 

menunjukkan valid. Kevalidan ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

masing – masing indikator yang lebih kecil dari 0,05 

 



 

3.3.3.2 Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk (Ghozhali, 2005;47). kuesioner dikatakan 

reliabel jika jawaban seseorang di kuesioner terhadap pertanyaan konsisten.  

Pada penelitian ini, reliabilitas diakui secara one shoot atau diukur sekali saja 

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan 

reliabel jika memberikan nilai cronbach ά > 0,60. Adapun hasil uji reabilitas 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut  

 

                                           Tabel 3.3 

                                   Hasil Uji Reliabilitas 

No 

  

Indikator Variabel 

  

Nilai 

CronbachAlpha 

Nilai  

Standarisasi 

 Keterangan 

 

1. Lingkungan Kerja 0,605 0,6 Reliabel 

2. Keadilan  Distributif 0,617 0,6 Reliabel 

3. Turnover Intention 0,712 0,6 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang Diolah, Februari 2017 

Pada tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa variabel lingkungan kerja 

memberikan nilai cronbach alpha sebesar 0,605 > dari nilai standarisasi 0,6. 

Kemudian pada variabel keadilan distributif mendapatkan nilai cronbach alpha 

sebesar 0,617 > dari nilai standarisasi sebesar 0,6. Variabel turnover intention 

mempunyai nilai cronbach alpha sebesar 0,712 > 0,6. Oleh karena itu variabel 

lingkungankerja, keadilandistributif dan turnover intention dapat dikatakan 

reliabel karena mempunyai nilai cronbach alpha lebih besar dari nilai standarisasi 

sebesar 0,6. 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan perhitungan distribusi frekuensi dari masing-

masing amatan atau gejala, baik yang berkaitan dengan indikator maupun variabel 



 

penelitian yang di gambarkan dengan tabel univariat dan tabel bivariat. Penilaian 

variabel dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

 

                                             Tabel 3.4 

Penilaian Variabel 

 

Rentang Skor 
Variabel  

Lingkungan 

Kerja 

Keadilan 

Distributif 

Turnover 

Intention 

1,00 - ≤ 3,5 Kurang 

Mendukung 

Kurang Adil rendah 

3,5-≤ 7,00 Mendukung Adil tinggi 

          Sumber : Data Primer yang Diolah, Februari 2017 

3.4.2 Analisis Inferensial 

Analisis statistik inferensial merupakan alat analisis statistik yang berguna 

untuk pengujian hipotesis penelitian, yang dalam hal ini berupa: 

 

3.4.2.1 Analisis Linier Berganda 

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan 

analisis regresi linear berganda (Multiple Regression). Analisis regresi pada 

dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) 

dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan 

tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Imam 

Ghozali, 2005).  

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, 

regresinya disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel independen diatas 

mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut 

regresi berganda. Analisis regresi linier berganda ini menggunakan rumus : 

 

 



 

 

Y= α + b1 X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y = turnover intention 

α  = Nilai Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X1 = Lingkungan Kerja 

X2 = Keadilan Distributif 

e = eror 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Uji t ( Uji Parasial) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen 

(Ghozali, 2001). 

Langkah-langkah Uji Hipotesis untuk Koefisien Regresi adalah: 

1. Perumusan Hipotesis Nihil (H0) dan Hipotesis Alternatif (H1) 

H0 : β1 = 0 

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas (X1, 

X2) terhadap variabel terikat (Y). 

H1 : β0  0 

Ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas (X1,X2) 

terhadap variabel terikat (Y). 

Dengan perumusan sebagai berikut : 



 

a. H01 : lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap turnover intention 

PT. APAC Inti Corpora 

Ha1 : lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap turnover intention PT. 

APAC Iti Corpora 

b. H02 : keadilan distributif tidak memiliki pengaruh terhadap turnover 

intention PT. APAC Inti Corpora 

c. Ha2 : keadilan distributif memiliki pengaruh terhadap turnover intention PT. 

APAC Inti Corpora 

2. Penentuan harga t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf derajat 

kebebasan 

a. H0 diterima bila taraf signifikansi  > α 5% (0,05) 

b. H0 ditolak bila taraf signifikansi ≤ α 0,05 

3.5.2 Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa koefisien determinasi 

majemuk dalam populasi, R2, sama dengan nol. Uji signifikansi meliputi 

pengujian signifikansi persamaan regresi secara keseluruhan serta koefisien 

regresi parsial spesifik. Uji keseluruhan dapat dilakukan dengan menggunakan 

statistik F. Cara menguji penerimaan dan penolakan hipotesis dengan cara : 

a. Menemukan Hipotesis : 

 H0 : Lingkungan Kerja dan Keadilan Distributif tidak memiliki pengaruh 

terhadap Turnover Intention karyawan PT.Apac Inti Coprora 

 Ha : Lingkungan Kerja dan Keadilan Distributif memiliki pengaruh terhadap 

Turnover Intention karyawan PT.Apac Inti Coprora 

b. Penentuan harga f tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf derajat 

kebebasan 

 H0 diterima bila taraf signifikansi  > α 5% (0,05) 

 H0 ditolak bila taraf signifikansi ≤ α 0,05 

 



 

3.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2001). 
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