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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek penelitian karyawan rumah makan cepat saji 

OTI Fried Chicken. Penelitian ini dilakukan di OTI Fried Chicken di jalan 

Timoho Raya no.18 Tembalang, Semarang. Merupakan rumah makan cepat saji 

mencirikan pada makanan olahan ayam dengan saus special. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan terlebih 

dahulu agar peneliti dapat langsung mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan di lapangan sebanyak mungkin dan sesuai dengan tujuan penelitian ini 

(Sugiyono, 2014 : 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

yang bekerja di OTI Fried Chicken, yang terdiri dari 32 orang karyawan. 

Menurut Sugiyono (2014:116) “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tesebut.” Teknik pengambilan sampel 

yang akan digunakan adalah Sampel Jenuh atau Sensus yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014 : 

122). Maka sampel dalam penelitian ini adalah 32 orang karyawan yang bekerja di 

rumah makan cepat saji OTI Fried Chicken. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data Primer 

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

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan 

data (Sugiyono, 2014 : 193). Dalam penelitian ini data primernya adalah data 

tentang tanggapan para responden mengenai kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional terhadap turnover intention. Sedangkan sumber datanya adalah 

para responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner. Kuesioner  yang dibagikan kepada karyawan yang 

bekerja di OTI Fried Chicken. 

3.5  Skala Pengukuran Data 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Menurut Sugiyono 

(2014 : 132), skala likert berhubungan dengan sikap seseorang atau sekelompok 

terhadap sesuatu tentang fenomena sosial. Adapun skala likert dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sangat Setuju (SS) = 5 

2. Setuju (S) = 4 

3. Netral (N) = 3 

4. Tidak Setuju (TS) = 2 

5. Sangat tidak Setuju (STS) = 1 
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3.6  Pengujian Validitas dan Reliabilitas Intrumen Penelitian 

3.6.1 Pengujian Validitas 

Digunakan taraf signifikan α 5%. Apabila r yang diperoleh dari 

perhitungan lebih besar dari r tabel, maka item kuesioner tersebut di anggap 

valid, dan  sebaliknya jika r yang diperoleh lebih kecil daripada r tabel, 

maka kuesioner tersebut tidak valid (Ghozali, 2011 : 52). 

Berikut tabel yang menunjukan hasil pengujian masing-masing 

variabel penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Kerja 1. 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

1 

Gaji saya cukup, 

mengingat tanggung 

jawab yang saya pikul 

0,669 0,3494 Valid 

2 

Saya diberi gaji lebih 

tinggi dari karyawan 

lain 

0,252 0,3494 Tidak Valid 

3 

Saya puas dengan 

penghasilan yang 

diberikan di rumah 

makan OTI Fried 

Chicken. 

0,624 0,3494 Valid 

4 

Gaji yang saya terima 

tidak sesuai dengan 

tingkat pendidikan 

saya. 

-0,398 0,3494 Tidak Valid 

5 
Pekerjaan saya sangat 

menarik bagi saya 

0,620 0,3494 Valid 

6 
Pekerjaan saya 

menantang bagi saya 

0,689 0,3494 Valid 

7 

Saya merasa banyak 

mencapai keberhasilan 

dalam pekerjaan saya 

0,588 0,3494 Valid 

8 

Para manajer 

(supervisor) yang saya 

bekerja untuk mereka 

0,570 0,3494 Valid 
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memunyai motivasi 

kerja yang tinggi 

9 
Atasan saya mau 

mendengarkan saya 

0,615 0,3494 Valid 

10 

Manajemen 

memperlakukan saya 

dengan jujur 

0,647 0,3494 Valid 

11 

Orang yang bekerja 

dengan saya 

memberikan dukungan 

yang cukup kepada saya 

0,404 0,3494 Valid 

12 

Ketika saya meminta 

orang (teman) 

melakukan pekerjaan 

tertentu, pekerjaan 

tersebut selesai 

0,215 0,3494 Tidak Valid 

13 

Saya menikmati bekerja 

dengan teman-teman 

disini 

0,636 0,3494 Valid 

14 

Saya bekerja dengan 

orang yang bertanggung 

jawab 

0,406 0,3494 Valid 

15 

Saya puas dengan 

promosi yang 

diberikan oleh rumah 

makan OTI Fried 

Chicken. 

0,590 0,3494 Valid 

16 

Jika saya melaksanakan 

pekerjaan dengan baik, 

saya akan dipromosikan 

0,525 0,3494 Valid 

17 

Kesempatan promosi 

membuat kemajuan 

dalam diri saya. 

0,651 0,3494 Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat nilai r hitung 

untuk masing-masing item pernyataan yang lebih kecil dari nilai r tabel 

(0,349), yaitu pernyataan nomor 2, 4, 12, sehingga item pernyataan tersebut 

dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, 

pernyataan tersebut perlu dibuang, dan dilakukan pengujian ulang untuk 

Lanjutan Tabel 3.1 
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mendapatkan item-item yang valid. Berikut hasil pengujian ulang validitas 

kepuasan kerja : 

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Kerja 2 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

1 

Gaji saya cukup, 

mengingat tanggung 

jawab yang saya pikul 

0.669 0,3494 Valid 

2 

Saya puas dengan 

penghasilan yang 

diberikan di rumah 

makan OTI Fried 

Chicken. 

0,691 0,3494 Valid 

3 
Pekerjaan saya sangat 

menarik bagi saya 
0,640 0,3494 Valid 

4 
Pekerjaan saya 

menantang bagi saya 
0,696 0,3494 Valid 

5 

Saya merasa banyak 

mencapai keberhasilan 

dalam pekerjaan saya 

 

0,590 0,3494 Valid 

6 

Para manajer 

(supervisor) yang saya 

bekerja untuk mereka 

memunyai motivasi 

kerja yang tinggi 

0,610 0,3494 Valid 

7 
Atasan saya mau 

mendengarkan saya 
0,607 0,3494 Valid 

8 

Manajemen 

memperlakukan saya 

dengan jujur 

0,646 0,3494 Valid 

9 

Orang yang bekerja 

dengan saya 

memberikan dukungan 

yang cukup kepada 

saya 

0,350 0,3494 Valid 

10 

Saya menikmati 

bekerja dengan teman-

teman disini 

0,594 0,3494 Valid 

11 

Saya bekerja dengan 

orang yang 

bertanggung jawab 

0,433 0,3494 Valid 

12 
Saya puas dengan 

promosi yang 
0,666 0,3494 Valid 
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diberikan oleh rumah 

makan OTI Fried 

Chicken. 

13 

Jika saya 

melaksanakan 

pekerjaan dengan baik, 

saya akan 

dipromosikan 

0,532 0,3494 Valid 

14 

Kesempatan promosi 

membuat kemajuan 

dalam diri saya. 

0,597 0,3494 Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan pengujian ulang, 

diketahui dari 14 pernyataan kuesioner kepuasan kerja nilai r hitung > r 

tabel. Sehingga pernyataan-pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Di bawah ini adalah tabel hasil pengujian validitas variabel 

penelitian komitmen organisasional sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Validitas Komitmen 

Organisasional 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 

Saya akan sangat bahagia sisa 

karir saya di rumah makan OTI 

Fried Chicken 

0,770 0,3494 Valid 

2 

Saya benar-benar merasakan 

seakan-akan permasalahan di 

OTI Fried Chicken adalah 

permasalahan saya juga 

0,700 0,3494 Valid 

3 

Saya terikat secara emosional 

pada rumah makan OTI Fried 

Chicken 

0,753 0,3494 Valid 

4 

Rumah makan OTI Fried 

Chicken memiliki arti yang 

sangat besar bagi saya 

0,824 0,3494 Valid 

5 

 

Akan terlalu merugikan saya 

untuk meninggalkan rumah 

makan saat ini 

 

0,816 0,3494 Valid 

Lanjutan Tabel 3.2 

Lanjutan Tabel 3.2 
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6 

Saya merasa bahwa saya 

memiliki sedikit pilihan bila 

ingin meninggalkan rumah 

makan ini 

0,696 0,3494 Valid 

7 

Saat ini tetap bekerja di rumah 

makan OTI Fried Chicken 

merupakan kebutuhan sekaligus 

juga keinginan saya. 

0,386 0,3494 Valid 

8 

Berpindah dari rumah makan 

OTI Fried Chicken  ke rumah 

makan lain tampaknya tidak 

etis bagi saya. 

0,839 0,3494 Valid 

9 

Saya dididik untuk percaya 

terhadap nilai tetap setia pada 

rumah makan OTI Fried 

Chicken. 

0,669 0,3494 Valid 

10 

Jika saya memperoleh tawaran 

pekerjaan yang lebih baik di 

rumah makan lain, saya tidak 

akan merasa tawaran tersebut 

merupakan alasan yang tepat 

untuk meninggalkan rumah 

makan OTI Fried Chicken. 

0,740 0,3494 Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui 10 pertanyaan kuesioner 

komitmen organisasional nilai r hitung > r tabel sehingga pernyataan-

pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Dibawah ini adalah tabel hasil pengujian validitas variabel turnover 

intention sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Hasil Pengujian Validitas Turnover Intention 

No Pernyataan r hitung r tabel Kategori 

1 

Setelah saya memperoleh 

pekerjaan yang lebih baik, saya 

akan segera pindah dari rumah 

makan OTI Fried Chicken. 

0,761 0,3494 Valid 

2 

Saya secara aktif mencari 

pekerjaan lain di luar rumah 

makan OTI Fried Chicken. 

0,877 0,3494 Valid 

3 Saya akan keluar dari rumah 0,804 0,3494 Valid 

Lanjutan Tabel 3.3 
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makan OTI Fried Chicken 

apabila ada tawaran dari rumah 

makan lain yang memberi gaji 

sesuai dengan pekerjaan saya. 

4 

Saya dengan serius berfikir 

untuk keluar dari pekerjaan di 

rumah makan OTI Fried 

Chicken. 

0,910 0,3494 Valid 

5 
Saya sering berfikir untuk 

keluar dari pekerjaan saya. 
0,777 0,3494 Valid 

6 

Saya segera keluar dan 

mempunyai niat mencari 

pekerjaan lain dari rumah 

makan OTI Fried Chicken 

karena kebijakan pengupahan di 

rumah makan OTI Fried 

Chicken kurang baik. 

0,852 0,3494 Valid 

7 

Hubungan karyawan dengan 

pimpinan kurang harmonis, 

maka saya berniat untuk 

mencari pekerjaan lain. 

0,811 0,3494 Valid 

8 

Peluang promosi jabatan di 

rumah makan OTI Fried 

Chicken sangat kecil, maka saya 

berniat untuk mencari pekerjaan 

lain dan segera keluar 

secepatnya dari rumah makan 

OTI Fried Chicken. 

0,865 0,3494 Valid 

9 

Hubungan antara karyawan 

dengan karyawan yang lain 

kurang harmonis, maka saya 

berniat untuk mencari pekerjaan 

lain. 

0,680 0,3494 Valid 

10 

Saya tertarik pindah kerja atau 

memutuskan keluar dari rumah 

makan OTI Fried Chicken. 
0,922 0,3494 Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui 10 pernyataan kuesioner 

komitmen organisasional nilai r hitung > r tabel sehingga pernyataan-

pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Lanjutan Tabel 3.4 
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Setelah melakukan perhitungan dibantu menggunakan program 

SPSS dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 0,005 jika r hitung>r 

tabel maka pernyataan yang diberikan dinyatakan valid. 

3.6.2 Pengujian Reliabilitas 

Untuk menghitung reliabilitas suatu data dapat menggunakan 

pendekatan Cronbach’s Alpha. Jika nilai  α lebih kecil dari 0,7 maka 

kuesioner dinyatakan tidak reliable. Sedangkan jika nilai α lebih besar dari 

0,7 maka item kuesioner dinyatakan reliable (Ghozali, 2011 : 47). 

Berikut tabel yang menunjukan hasil pengujian reliabilitas masing-

masing variabel untuk penelitian ini : 

Tabel 3.5 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Kepuasan Kerja 0,858 Reliabel 

Komitmen Organisasional 0,896 Reliabel 

Turnover Intention 0,948 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel hasil pengujian reliabilitas di atas menunjukan 

bahwa kepuasan kerja memiliki nilai alpha sebesar 0,858 lebih besar dari 

0,7, komitmen organisasional memiliki nilai alpha sebesar 0,896 lebih besar 

dari 0,7, dan turnover intention memiliki nilai alpha sebesar 0,948 lebih 

besar dari 0,7. 
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3.7  Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif dilakukan dengan analisis tentang skala untuk 

mengetahui tanggapan responden akan kuesioner penelitian. Penentuan 

rentang skala dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono, 2014 : 206) : 

RS =  

 =  

 = 2 

Karakteristik variabel kepuasan kerja, komitmen organisasi, 

dan turnover intention diklasifikasikan sebagai berikut : 

Nilai Skor Kepuasan 

Kerja 

Komitmen 

Organisasional 

Turnover 

Intention 

1,00-3,00 Rendah Rendah Rendah 

3,01-5,00 Tinggi Tinggi Tinggi 

3.7.2 Analisis Inferensial 

Untuk mengetahui pengaruh variabel X (independen) yaitu kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional terhadap Y (turnover intention), maka 

dilakukan uji regresi linier berganda. 
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Persamaan regresi : 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Dimana :  

Y = Turnover Intention 

a = konstanta 

b1, b2 = koefisien regresi 

X1 = Komitmen Organisasi 

X2 = Kepuasan Kerja 

3.8  Uji Hipotesis 

3.8.1 Uji t 

Menurut Sugiyono ( 2014 : 250 ) uji t menunjukan seberapa besar 

pengaruh  suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dengan menggunakan nilai signifikan sebesar 0,05 jika nilai 

signifikan thitung > ttabel maka H0 diterima, jika nilai signifikan thitung < ttabel 

maka H0 ditolak. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 : H10 = tidak ada pengaruh negative dan signifikan antara 

kepuasan kerja terhadap turnover intention 

H11 = ada pengaruh negative dan signifikan antara kepuasan 

kerja terhadap turnover intention 

 



33 
 

 
 

Hipotesis 2 : H20 = tidak ada pengaruh negative dan signifikan antara 

komitmen organisasional terhadap turnover intention 

H21 = ada pengaruh negative dan signifikan antara 

komitmen organsiasional terhadap turnover intention 

3.8.2 Uji F 

Menurut Sugiyono ( 2014 : 224 ) uji F digunakan untuk menguji 

variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. Uji F juga 

digunakan untuk mengetahui apakah model regresi linier yang digunakan 

sudah sesuai atau tidak. 

Dengan menggunakan nilai signifikan 0,05 jika nilai signifikan 

Fhitung > Ftabel maka H0 diterima, jika nilai signifikan Fhitung < Ftabel maka H0 

ditolak. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 3 : H30 = tidak ada pengaruh dan signifikan antara kepuasan kerja 

dan komitmen organisasional terhadap turnover 

intention 

H31 = ada pengaruh dan signifikan antara kepuasan kerja dan 

komitmen organsiasional terhadap turnover intention. 


